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1.Inledning 
 
 
1.1 Uppsatsens syfte 
 
Uppsatsen ska ge en bild av de olika förhållningssätten till gudstjänsten som finns inom 

Svenska kyrkan som i sitt uppdrag har att föra ut evangeliet. Det är gudstjänstens 

förhållande till den Augsburgska bekännelsen, här främst inriktat på den IV, V och den 

VII av de förnämsta trosartiklarna som ska utläggas. Vilka konsekvenser får då de 

skilda synsätten som råder i gudstjänstens utformning och gestaltning? Några av de 

modeller som finns kommer att redovisas, från den renodlade högkyrkliga till dagens 

aktuella former som består av en blandning av tidigare inriktningar tillsammans med 

nya koncept. Slutligen ställer jag också frågan om Svenska kyrkans uppgift och 

betydelse för dagens människa och hur hon lever upp till sin önskan och vision att nå 

”alla” människor med evangeliet.  

 

Sv.kyrkan är en evangelisk-luthersk bekännelsekyrka och min frågeställning i denna uppsats 

är hur och om Sv.kyrkan lever upp till detta ideal eller inte. Givetvis kan jag inte ge ett rakt 

och konkret svar på hur Sv.kyrkan på bästa sätt lever upp till sitt uppdrag, men uppsatsen kan 

väcka tankar över Sv.kyrkans uppgift och betydelse i dagens samhälle. 

   De förnämsta trosartiklarna i den Augsburgska bekännelsen1utgör tillsammans med de tre 

versionerna av trosbekännelsen, den apostoliska, nicaenska och den athanasianska, är  

kärnpunkten av Sv.kyrkans bekännelseskrifter som varandes evangelisk-luthersk 

bekännelsekyrka.2  

   Gudstjänsten är det centrala i gestaltningen av Sv.kyrkans tro, bekännelse och lära.  

Den Augsburgska bekännelsen bör betraktas som den gudstjänstfirande församlingens 

dokument som är nyckeln till evangeliets bruk som har sin grund i gudstjänstens bekännelse 

som slår vakt om en rätt gudstjänst,3 alltså är det själva gudstjänsten som gestaltar Sv.kyrkans 

tro och bekännelse. Luther såg gudstjänstfirandet som det säkra kännetecknet och 

helgelsemedlet.4  

   

                                                 
1 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. 2000. s.56 
2 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. 2000. s.8-9 
3 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.9-10 + 13 
4 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.77 
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   Sv.kyrkan har den Augsburgska bekännelsen som riktlinje och ledning i sitt arbete och 

bland de främsta trosartiklarna finner vi den IV som beskriver den tro som leder till en 

rättfärdighet inför Gud. Därefter följer den V trosartikeln som visar att det är genom det 

inrättade predikoämbetet som förmedlar Ordet, evangeliet och sakramenten som skänker den 

heliga Anden och frambringar den rätta tron. Som en motbild beskrivs de som tror att den 

heliga Anden kan komma till människorna genom deras egna ansträngningar, utan det 

utvärtes ordets förmedling. Av detta kan man dra slutsatsen att prästämbetet i Sv.kyrkan har 

ett stort ansvar i sin utövning av sitt ämbete. Detta bekräftar den VII trosartikeln ytterligare 

där kyrkan beskrivs som de heligas samfund där evangeliet rent förkunnas och sakramenten 

rätt förvaltas.5  

Frågor som jag ställer i denna uppsats med bakgrund av Sv.kyrkans bekännelse är följande:  

 

 Hur fullföljer Sv.kyrkan sitt uppdrag på bästa sätt i gudstjänsten, utifrån den erfarenhet 

som mina utvalda representanter från Sv.kyrkan har i utformningen av gudstjänsten? 

 Vilka konsekvenser får de olika förhållningssätten i gudstjänstlivet?  

 

Till min hjälp att utröna dessa frågor har jag använt mig utav två modeller av den praktiska 

utövningen av gudstjänsten med den högkyrkliga, väl representerad av den nu framlidne 

biskopen emeritus Bo Giertz i sin bok ”Kyrkofromhet, Guds väg till människans hjärta”, 

därefter kommer en jämförelse med en modern gudstjänst av idag från Helgeands församling 

med kyrkoherde Fredrik Modéus som skildrat detta i sin bok ”Mod att vara kyrka”. 

    Efter denna presentation av två modeller av gudstjänstfirandet så använder jag mig utav  

biskop emeritus Claes-Bertil Ytterberg från Västerås stift och biskop och ärkebiskop emeritus 

KG Hammar, två erfarna människor med lång erfarenhet av Sv.kyrkans verksamhet från 

1960-talet och fram till idag. De presenterar ingen direkt gudstjänstmodell i de böcker jag läst, 

utan mer indirekt då de har synpunkter på gudstjänsten, förhållningssätt och hur kyrkan ska 

möta upp dagens människor och vad kyrkan har att förmedla på så bra sätt som möjligt. 

   Hur når man då ut till människorna med det förtroendeuppdrag man har att förmedla 

evangeliet? Visst är det givet att det är Gud som får vår tro att växa och den heliga Anden som 

ger liv till orden och budskapet – men – hur förvaltar Sv.kyrkan detta förtroende? De flesta 

församlingsinstruktionerna ger uttryck för att det är deras uppdrag att nå ”alla” människor. 

 

                                                 
5 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. 2000. s.58-59 
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De frågor jag vill ställa till detta är: 

    

 På vilka olika sätt kan dagens sekulariserade, men ofta andligt intresserade människan,  

nås med evangeliet?  

 Hur menar dessa, av mig utvalda representanter för Sv.kyrkan, att man på bästa sätt 

lever upp till ansvaret att nå ”alla” människor? 

    

   Min metod och disposition är att först titta på själva grunden till varför gudstjänster firas 

överhuvudtaget. Därefter kommer den betydelsefulla historiska och traditionella bakgrunden 

till Sv.kyrkans olika gestaltningar av gudstjänsten. En omvärldsanalys finns med för att se hur 

dagens människor ser på gudstjänsten och även vår tids påverkan på gudstjänstutformningen. 

Sedan kommer en beskrivning av den högkyrkliga modellen kontra en modern form av 

gudstjänst. Efter detta går jag in på alla de fyra representanterna, som tillsammans besitter en 

stor erfarenhet av Sv.kyrkans tro och liv som jag försöker beskriva och tolka utifrån deras 

uppfattningar som framkommer i deras böcker, vars titlar redan har nämnts här tidigare. 

Vidare så görs ett försök av en beskrivning, av den andliga människan av idag som Sv.kyrkan 

försöker nå. I Bo Giertz fall som tillhör den äldre traditionen, så blir det en beskrivning av den 

andliga människan som nog håller än idag. Sedan försöker jag se vad det är för faktorer som 

påverkar Sv.kyrkan i vår tid? Ytterligare så söker jag vidare efter den avgörande frågan om 

synen på läran och vilka tolkningstraditioner som dessa representanter har. Evangeliet som 

gudstjänsten ska förmedla, befriar människan både här och nu – och i ett evighetsperspektiv. 

Däri ligger även den viktiga jämställdheten i Kristus som behandlas. Som avslutning i min 

slutsats så sammanfattas tankar kring Guds rike som är en av nycklarna i evangeliets budskap.        

 

 

2. Grunden till gudstjänstfirandet 

  

2.1 Den grund som Svenska kyrkan har i sitt uppdrag att förmedla gåvorna 

 
”Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son.”6 Bibeln är 

ett enda stort vittnesbörd om Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Om den Heliga Anden 

säger Jesus att när Hjälparen kommer…skall han vittna om mig.  

                                                 
6 Bibeln. 2000. 1 Joh 5:11 
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Jesus själv bar ofta vittnesbörd om Fadern.7 Detta utgör det gudomliga vittnesbördet som 

utgör grunden som kyrkan har att förmedla.   

   Jesus och de första lärjungarna är en bild av hur den första församlingen bildades. De delar 

ett liv tillsammans med en uppgift att avge vittnesbörd om Faderns kärlek och till dem ansluts 

fler och fler människor ( Joh 1:35-42 ). Genom hela historien har människor fått erfara tron 

där den naturliga följden leder till efterföljelse.8 ”Det kristna vittnesbördet har många 

dimensioner. Det handlar både om den enskildes vittnesbörd, om församlingens gemensamma 

vittnesbörd och om hela Kristi Kyrkas vittnesbörd”.9 Enligt kyrkoherde Carl Gustaf Stenbäcks 

egen utsaga så är det sämre ställt med vittnesbördet från enskilda kristna i vår tid. I urkyrkan 

så var man inte bara åhörare utan också deltagare i Herrens uppdrag att frälsa världen. 

Uppgiften att vittna med ord och liv är varje kristens kallelse ( 1 Pet 2:9 ). 10  Vad som skett är 

att vittnesbördet lagts på avlönad personal inom Sv.kyrkan, kanske helt förståeligt utifrån 

kyrkans egen utsaga om att vara det samfund där evangeliet förkunnas rent och den rättfärdiga 

tron förmedlas genom predikan av ämbetets förvaltare. Även om vi står i den här situationen 

idag på både gott och ont, så får vi inte glömma att församlingens ursprungliga uppgift är att 

bära vittnesbörd om Herrens löften som står öppna för var och en att ta emot. Kristen tro kan 

aldrig enbart vara en privatsak där tron stängs inne.11 

   Den teologiska bilden av människor som kommer inför Gud och Lammet finns beskriven 

såsom den stora vita skaran inför Guds tron ( Upp 7:9-17 ). Den döpta ”stora vita skaran” av 

människor är del i den världsvida kyrkan. Det är viktigt att gudstjänsten förmedlar detta 

perspektiv till lokalförsamlingen.12 ”Allt ska sammanfattas i Kristus, allt i himlen och på 

jorden” ( Ef 1:10 ). Gud uppenbarar denna hemliga plan för oss (  Ef 1:11 ) där vi kan relatera 

detta till församlingen och det gudomliga perspektiv de kristna står inför.13 Kyrkan kan till 

och med uppfattas som en gudomlig inrättning då Kristus är huvud över allting och då även 

”huvud för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt” ( Ef 1:22-

23 ). Församlingen är alltså Kristi kropp där Herren själv är verksam genom Anden, de kristna 

i församlingen är alla lemmar i kroppen där var och en fyller sin funktion.14  

 

                                                 
7 Stenbäck, Carl Gustaf. 1984. s.165  
8 Modéus, Fredrik. 2005. s.104.  
9 Stenbäck, Carl Gustaf. 1984. s.167 
10 Stenbäck, Carl Gustaf. 1984. s.168 
11 Stenbäck, Carl Gustaf. 1984. s.169 
12 Modéus, Fredrik. 2005. s.92-93  
13 Grenstedt, Ulf. 1984. s.178 
14 Grenstedt, Ulf. 1984. s.178-179 
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Detta är en tänkvärd bild av hur Kristus själv finns med oss var och en i den kristna 

församlingen för att leda oss framåt på livets väg. Bo Giertz gör tolkningen av kyrkan i 

himmelen där brudgummen besöker den kämpande kyrkan på jorden som är hans brud som 

bidar hans ankomst. Kyrkan på jorden är en förgård till Guds rike där hon är förenad med den 

triumferande kyrkan i himmelen.15 Det finns ett flertal teologiska synsätt på både kyrkan och 

församlingen som är bilder hämtade från både Gamla som Nya testamentet. Dessa bilder 

tolkas dock lite olika beroende på vilken samtid de tolkas i och den tradition tolkaren står i. 

Det kan upplevas som en vila i att bottna i Guds ord om vad kyrkan och församlingen står för. 

Enligt teologi och religionsvetenskaps professorn Henry Cöster måste det kristna budskapet 

göras tillgängligt i vår tids speciella kontext, så att det går att applicera på dagens situation för 

människor och bli förståeligt för dem.16 Hela Skapelsen måste också vara inbegripen och 

finnas med på ett givet sätt och integreras och bäras upp av individerna, församlingarna och 

kyrkan fullt ut.17 Det skapelsegivna är väl representerat i den reformatoriska tolkningen av 

den kristna tron där förbindelsen mellan skapelse och frälsning hör samman och där inte det 

skapelsegivna ringaktas eller undflys. Skapelsens Gud och frälsningens Gud är densamme, 

där själva utgivandet kännetecknar Guds väsen.18  

   En teologisk realitet är att där två eller tre är församlade i Jesu namn så är Herren själv 

närvarande. Detta gör att när församlingen samlas för att fira gudstjänst så blir den gudomlig.  

Nu överrensstämmer inte alltid den faktiska verkligheten med den framställning av 

gudstjänsten som jag redovisat för här, men grunden för kyrkan, de heliga sakramenten, 

gudstjänsten och församlingen vilar på Guds eget ord i Bibeln och en tro på att Kristus är med 

sin kyrka. Den grund som är lagd kan vi inte ändra på. 

 
2.2 Viktiga faktorer som utgör en gudstjänst  
 

Det kunde konstateras inledningsvis att den Svenska evangelisk-lutherska kyrkans främsta 

sätt att uppfylla den Augsburgska bekännelsen, som är ett dokument för evangeliets bruk,  

har sin grund främst i den rätta gestaltningen av gudstjänstens bekännelse.19 Gudstjänstens 

utformning anges av den svenska kyrkohandboken som fastställdes av kyrkomötet 1986.  

                                                 
15 Giertz, Bo. 2001. s.81 
16 Cöster, Henry. 2001. s.4 
17 Modéus, Fredrik. 2005. s.96   
18 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.86-87 
19 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.9-10 + 13 
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Det finns flera varianter av gudstjänster även med alternativ av utformningen även inom 

samma gudstjänsttyp. Här i min studie av Sv.kyrkans gudstjänst så kommer jag i huvudsak att 

inrikta mig på huvudgudstjänsten i form av Högmässan, som finns både som Söndagsmässa 

och Familjemässa, men det blir enklare att längre fram i uppsatsen jämföra med enbart själva 

Högmässan och då jämföra mellan nutid och tidigare, då också den dåvarande 

kyrkohandboken från år 1942 fram till 1976 enbart hade Högmässa med eller utan nattvard. 20 

Som det dessutom kommer att visa sig, så är inte alla idag heller så förtjusta i den 

exkluderande formen med olika gudstjänster inriktade på speciella målgrupper.  

   ”En församling är vanliga människor som i synlig och sårbar gemenskap med varandra 

söker Gud”.21 Det är Guds ord som är kyrkogrundande, en skapelse byggd på Ordet. 

”Koinonia” är det grekiska ordet för gemenskap som används på två sätt i Nya testamentet, 

först har vi gemenskapen med Fadern genom Sonen i Anden och därefter gemenskapen 

mellan människor som tar emot Guds ord. I den lutherska teologin så skiljer man mellan vad 

Gud gör och vad människan gör. Den enskildes kristna liv måste förankras i denna synliga 

gemenskap och inte levas i ensamhet. Kyrkans gemenskaps centra är i kommunionen, där 

församlingen möter Kristus i mässans bröd och vin.22  

    ”Gudstjänsten är ett verkligt möte med Gud, en närvaro av det gudomliga som inte kan 

reduceras till en verksamhet bland andra”.23 Luther beskriver predikans evangelium som: 

 ”att låta Kristus komma till oss eller föra oss till honom”. Förkunnelsen ges då en viktig 

funktion i gudstjänsten.24 Han säger också att den rätta gudstjänsten ”fyller hjärtat”, där sätet 

för tron finns och påverkar hela människan. Gudstjänstens struktur kännetecknas av moment 

av Guds tilltal och människors svar, vidare Guds gåva och människors tacksägelse. Den sanna 

gudstjänsten är ett ”tackoffer” där Gud får vara Gud allt enligt det första budordet, i motsats  

till den falska gudstjänsten med ”verkoffer”. Gudstjänsten är i sin form en akt av mänsklig 

hänvändelse till Gud,25det kan uttryckas som att uppnå en kontakt med Gud för att tacka och 

be, eller så kan man uttrycka det som att uppnå en relation med Gud. Henry Cöster formulerar 

hur ”kyrkans förkunnelse hänvisar till ett löfte om att vi alla ingår i ett enda sammanhang som 

får sin bestämning av Guds omotiverade givande av liv, mening och universell gemenskap”.26  

                                                 
20 Olivestam, Eriksson, Lindholm. 2002. s.158 
21 Modéus, Fredrik. 2005. s.159 
22 Modéus, Fredrik. 2005. Ola Tjörhom. s.59-62 
23 Modéus, Fredrik. 2005. s.69 
24 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.43 
25 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.54-55 
26 Cöster, Henry. 2001. s.7 
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Till sist så ”utformas teologi och kyrka av människor som lever tillsammans med andra 

människor och i en värld där makt och inflytande spelar roll för människors väl och ve”.27  

Ett sammanhang man inte får bortse ifrån. Alla dessa nämnda fundament ska gudstjänsten vila 

på i den Sv.kyrkan, och hur förverkligar och uppnår man det på bästa sätt, så att meningen 

och syftet med att fira gudstjänst blir rätt? 

 

 

 

3. Tradition och historia 

  

3.1 Historiska traditionella inriktningar som påverkat dagens Svenska kyrka 

 

Det finns olika inriktningar av kyrkligheten inom den Svenska kyrkan som kan beskrivas i 

termer av folkkyrklighet, lågkyrklighet och högkyrklighet, vidare förekommer ungkyrklighet 

och gammalkyrklighet. Flera av dessa har haft olika innebörd i olika tider och används idag 

med skiftande betydelse och därtill med en mix av de olika formerna.28 Svenska kyrkan 

upphörde dessutom att vara statskyrka år 2000 då regering och riksdag varit kyrkans 

ledningsorgan men är nu ett fritt samfund.29 Givetvis har denna speciella historiska bakgrund 

och med alla dess olika traditioner påverkat utformningen av gudstjänsten. Samtiden påverkar 

också hur människor vill gestalta sin tro och tillbedjan så att den blir förståelig och 

meningsfull för dem. 

   Traditionen är inte bara att fasthålla det konservativa, utan teologiskt innebär den en 

mångfaldigt gemensamt förvaltad livsförståelse, och för att kunna bevara allt detta värdefulla 

så måste traditionen förändras.30 Det måste finnas en möjlig förståelse av traditionen i sin 

samtid. ”Det teologiska arbetet är att upprätta en ömsesidig kritisk relation mellan en tolkning 

av den kristna traditionen och en tolkning av den mänskliga situationen”31 Vi måste få fram 

en relevant förståelse av det kristna budskapet för att det ska kunna vara tillgängligt i vår tids 

speciella kontext så budskapet går att applicera på min egen tillvaro och vara förståeligt.32  

                                                 
27 Cöster, Henry. 2001. s.5 
28 Bexell, Oloph.1988.s.123 
29 Bexell, Oloph. 1988. s.129 
30 Cöster, Henry. 2001. s.23 
31 Cöster, Henry. 2001.s.3 
32 Cöster, Henry. 2001. s.4 
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   En annan viktig aspekt i synen på gudstjänsten är vilken uppfattning man har på hur kyrkan 

är konstruerad, först den högkyrkliga synen att kyrkan är inrättad av Gud ”ovanifrån” eller 

den lågkyrkliga där kyrkan anses vara uppbyggd ”underifrån” som en mänsklig inrättning.33 

Dessa två olika synsätt får väldigt olika konsekvenser för gudstjänstens utformning.  

  Under upplysningstiden kom de lågkyrkliga fromhetsväckelserna i form av de pietistiska och 

herrnhutiska kristendomsrörelserna som öppnade upp för individens personliga erfarenhet och 

upplevelse av tron. Pietismen var emot den ortodoxa kollektiva kyrkofromheten och menade 

att tron inte hade sin grund i skolastik teologi och kyrkans auktoritet, utan fanns i individens 

upplevelser. Herrnhutismen förespråkade också individen och då den känslomässiga 

upplevelsen av kärleken till Kristus. Väckelsekristendomen hade också sina rötter i 

subjektivismen fast med en tydlig inriktning på individens religiösa omvändelse.34 Dessa 

rörelser har givetvis påverkat Sv.kyrkans utformning av gudstjänsten, inte minst det 

individuella förhållningssättet till tron. 

   Begreppet folkkyrka avser en bekännelsekyrka med en religiös kallelse till hela svenska 

folket med Guds nådeserbjudande genom Ordet och sakramenten. I synen på hur folkkyrkan 

är konstruerad finns de båda två inriktningarna representerade, av att kyrkan dels tar gestalt 

”ovanifrån” där folket är kyrkans objekt, och även ”underifrån” perspektivet på kyrkan där 

folket är kyrkans subjekt.35  

   Folkkyrkotanken ligger helt i linje med trosartiklarna IV, V och VII som jag reflekterar över 

i denna uppsats, vilka är en del av bekännelseskriften för Sv.kyrkan och som tillkännager att: 

 

 IV - ”människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen 

förtjänst eller egna gärningar, utan de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull 

genom tron”,  för att få denna tro har: 

 

 V - ”evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats.   

            Ty genom Ordet och sakramenten…skänkes den helige Ande, vilken hos dem som höra 

            evangelium frambringar tron”. 

  

                                                 
33 Bexell, Oloph. 1988. s.129 
34 Tergel, Alf. 2001. s.440+447 
35 Bexell, Oloph. 1988. s.131-132 
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 VII - ”kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent/rätt  förkunnas och 

sakramenten rätt förvaltas”.36 

   

Kyrkobegreppet ”folkkyrka” har en väldigt fin tanke i att vara tillgänglig för hela svenska 

folket där ingen ska behöva känna sig exkluderad. Begreppet får mig att associera till 

”folkhemmet” med dess vision om trygghet och omvårdnad för alla människor. Idag finns 

båda dessa begrepp bara kvar som svunna ideal. För folkkyrkans del kom dråpslaget med den 

ökade sekulariseringen med därtill ett avtagande intresse hos svenska folket för kyrkan och 

även den ökade religiösa pluralismen under 1900-talet eliminerade hela tanken som 

folkkyrkan stod för med en gemensam värdegrund.  

   Istället växte det fram en ny folkkyrkotanke under 1950-talet där kyrkan nu istället skulle 

försöka närma sig folket och innefatta en demokratisk struktur och beslutsprocess. Nu innebär 

begreppet den demokratiska och öppna folkkyrkan och idéhistoriskt knyter man an till 1800-

talets religiösa liberalism. Nådemedlen och Ordet samt gudstjänstgemenskapen får nu en 

försvagad ställning. Folkkyrkans modell är nu mer inriktad på att tillmötesgå och ge svar på 

människors religiösa frågor. Sv.kyrkan betraktas här mer ha funktionen av en institution i 

samhället som skall betjäna och hållas tillgänglig för allmänheten och som levde upp till 

namnet statskyrka.37 

   Var står då Sv.kyrkan idag i sin inriktning när hon ska uppfylla den bekännelse hon menar 

sig stå för? Enligt Bexells egen utsaga så lever de olika inriktningarna av kyrkligheten kvar, 

fast med skiftande betydelse och då oftast med ett flertal av dessa begrepp som ingår i 

konceptet. En övergripande kunskap om dessa olika synsätt att gestalta Sv.kyrkans 

gudstjänstliv på är viktiga komponenter i förståelsen av dagens gudstjänst. 

 

3.2 Läran 

 

Den kristna apostoliska trosbekännelsen, som de kristna bekänner sig till, gör gällande om en 

kommande uppståndelse, ett evigt liv och en dom. Tyvärr så är inte Sv.kyrkans dogmer och 

läror så tydligt framställda i evangelieförkunnelsen. Det har sin bakgrund redan under den 

kulturella upplysningstiden, med sin början i Europa under senare delen av 1700-talet, då 

sekulariseringen hade sin begynnelse i Västerlandet. ”Kristendomen blev nu inte dogmer utan 

Jesu milda lära”.  

                                                 
36 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. 2000. s.58-59 
37 Bexell, Oloph. 1988. s.134-135 
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En konsekvens av ”Jesu milda lära” blev att den moraliska aspekten fick en framträdande 

plats i utövningen av den kristna läran. Dogmerna hamnade i bakgrunden och därtill var tron 

på förnuftet en given norm under upplysningen, som även hade återverkningar framförallt på 

de protestantiska kyrkorna. De religiösa trossanningarna skulle nu kunna förklaras med hjälp 

av förnuftet. Begrepp som uppståndelse, dom, helvete och paradis har en mer otydlig plats i 

den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan.38 I vår tid finns också tendenser till att de kristna 

dogmerna blir inlindade i mer populistiska föreställningar för att göra dem lättare att kunna ta 

till sig. Detta är ett resultat av den stora okunskapen om Kristendomen i ett fullständigt 

sekulariserat samhälle som Sverige är. 

    

 

4. Omvärldsanalys 

 

4.1 Dagens människas förhållande till gudstjänsten 

 

Den postmoderna människan ansluter sig inte oreflekterat till den tidigare etablerade 

religionen utan väljer nu den eller de livsåskådningar, riter och symboler som passar in i 

hennes egen världsbild.39 Sv.kyrkans ställning har försvagats bland det svenska folket och har 

marginaliserats till att vara behjälplig vid katastrofsituationer och ”utifall att”- situationer,40 

då det är ett faktum att Sv.kyrkan betraktas ha den funktionen för många svenskar. En del 

tycker att denna roll som Sv.kyrkan fått/tagit sig är bra, medan andra är av den åsikten att hon 

inte ska ha rollen som ”statens krispatrull” utan istället leva upp till att vara Kristi kropp i 

världen41 vilket omfattar hela livet. Fortfarande anses ändå de kyrkliga riterna dop och 

begravning som betydelsefulla då 72,6% av alla nyfödda barn år 2000 döptes och 87,8% av de 

avlidna samma år begravdes enligt Svenska kyrkans ordning.42 För att ge en bild av hur man 

ser på gudstjänsterna så finns en undersökning gjord i Västerås stift år 1999, där låg 

besökssiffran på ett genomsnitt av 3% av de som tillhörde Sv.kyrkan. Då ska det jämföras 

med besökskvoten hos frikyrkorna som är drygt 40% av medlemmarna. En majoritet av det 

svenska folket kallar sig ändå för kristna enligt en undersökning från 1986,  

                                                 
38 Tergel.A.2001.s.412+420 
39 Cöster, Henry. 2001. s.7 
40 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.24 
41 Modéus, Fredrik. 2005. s.60 
42 Olivestam, Eriksson, Lindholm. 2002. s.146 
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men de markerade samtidigt att de inte anslöt sig till ett tros- och dogmsystem definierat av 

någon kyrka, utan den institutionaliserade religionen var ersatt av en privat religiositet. Av 

dem som ändå visade intresse för Sv.kyrkan och dess verksamhet var: de som tror på Gud, de 

som anser kyrkans aktiviteter vara värdefulla, de som uppskattar kyrkan som ett kulturarv, de 

som är sökande och ser kyrkans tro som till viss del kan sammanfalla med deras egen 

personliga tro.43 Ändå var det så många som 84% av befolkningen som tillhörde Svenska 

kyrkan år 1998 vilket kan belägga det stora antalet ”passiva” medlemmar om man ser till de 

få besökta gudstjänsterna. Det totala antalet besökare per år vid söndagarnas 

huvudgudstjänster har stadigt minskat från cirka nio miljoner år 1990 till bara drygt fem 

miljoner besök år 2007.44  

   En viktig orsak som människor uppger vara grunden till att tillhöra Sv.kyrkan, som också 

tidigare nämnts, är att man värdesätter kyrkans gudstjänster i samband med födelse, giftermål 

och framförallt vid dödsfall.45 Dessa riter som ofta ses som passageriter i livscykeln hos 

människan är ett av syftet med riten, men inte det ursprungliga huvudsyftet. Slutsatsen som 

kan dras är att den moderna människan av idag inte söker sig till huvudgudstjänsten, men 

uppskattar riterna i samband med livets naturliga skeenden och faser. Det är synd att den 

djupare kunskapen i tron undergrävs då gudstjänsten är alldeles unik i sin form och ska föra 

människor vidare och djupare in i Guds mysterium.46  

   Övriga församlingsverksamheter som förskola, bibelstudier, sorgebearbetning och körsång 

är populära och har ett ökat antal deltagare.47 Nu är som sagt själva gudstjänsten själva navet i 

kyrkan och får inte sättas på undantag, och centrum måste vara tydligt för att övrig 

verksamhet ska kunna fungera som Modéus, Hammar och Giertz uttrycker bestämt.  

Den åsikten har säkerligen Ytterberg också, då han betonar en tydlighet i själva frambärandet 

av evangeliet. Men, människor av idag har en annan åsikt som tidigare framgått av den 

redovisade statistiken. Frågan som uppstår av dessa två motsatta intressen är vilken man ska 

bemöta – gudstjänsten eller övrig verksamhet?  

   När vi ser på vad dagens människa påverkas av så är konsumtionssamhället en stark  faktor, 

och då tänker jag inte enbart på materiella ting utan det enorma utbudet av allt som finns 

tillgängligt att konsumera för omväxling och förströelse. Det kan vara svårt för kyrkan att 

tränga igenom med sitt budskap här och konkurrera om uppmärksamheten,  

                                                 
43 Olivestam, Eriksson, Lindholm. 2002. s.168-170 
44 Källa: Svenska Kyrkan 
45 Svensk Teologisk Kvartalskrift. Årg. 76 (2000) Hamberg, Eva 
46 Hammar K G. 2006. s.52 
47 Källa: Svenska Kyrkan 
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dessutom som den inte heller direkt passar in i denna livsstil. Ett jagande efter nöjen skänker 

aldrig en fullständig tillfredsställelse och skapar i slutänden en tomhet i själen. 48 Människan 

är religiös till sitt väsen och som religionspsykologen William James uttrycker sig om 

religionen som ”en mycket viktig del av vårt liv och den fyller en funktion som ingen annan 

del av vår natur så framgångsrikt kan fylla”.49 Men ändå kan det konstateras att idag är man 

ofta tveksam till att köpa några hela och färdiga ”paket” från någon etablerad institution, utan 

istället plockar man ut valda delar ( kanske också de som ser mest tilltalande ut? ), ibland 

hämtade från olika slags trosåskådningar, för att skapa en privatreligion som saknar 

förankring i det absoluta utan istället har avgjorts av individen själv.50 Detta andliga 

smörgåsbord som dukas upp i en religiös pluralistisk miljö, kan utmana kriteriet på den sanna 

kristna kyrkan och dess lära.    

   Vår omvärld präglas av en framtid som väcker både hopp och fruktan där de stora 

framtidsutopierna har fallit och informationen väller över oss om både vårt lands 

angelägenheter och hela världens situation. Globaliseringens effekter drabbar alla människor 

direkt eller indirekt. Ofta skaffar man sig en attityd för att försvara sig gentemot detta genom 

att sätta sig själv, sin familj och sitt arbete i centrum. Det är även människor som drabbas av 

de negativa konsekvenserna i samhället som står utanför deras egen kontroll, då de drabbas av 

sådant som arbetslöshet och andra negativa följder. Människans ogenomtänkta och 

explosionsartade påverkan på miljön, endast under drygt ett sekel, hotar allt liv på jorden med 

dess känsliga ekosystem. Ovissheten finns där om människan ska kunna vara kapabel att 

kunna stoppa denna förstörelse. Oro och maktlöshet drabbar många människor inför hur 

framtiden kommer att se ut, inte minst när det kommer till klimatförändringar som påverkar 

människors livssituation. De flesta kristna förlitar sig på att jordens Skapare aldrig kommer att 

tillåta jorden att gå under – snarare kommer skapelsen att återupprättas enligt Guds löften. 

Denna förvissning om att förtrösta på Gud och det goda kan ge hopp till dem som lider och är 

oroade för det hot som finns mot allt liv på jorden. Redan här och nu så upprättar det kristna 

hoppet människor över hela jorden. En fråga som kan ställas är om Sv.kyrkan lyckas med att 

förmedla detta hopp? 

   Till de mer bagatellartade problemen som nutidsmänniskan brottas med, framförallt i 

västvärlden, är det naturliga åldrandet som kan ställa till problem i vårt samhälle, som hyllar 

hälsa, ungdom och skönhet.  

                                                 
48 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.24-30 
49 Wulff, David, M. 1993.s.359 
50 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.31 
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Våra attityder till varandra hårdnar också i ett konkurrerande individualistiskt samhälle. Den 

religiösa pluralismen kan ses som ett hot i ett sådant samhällsklimat där individualismen 

råder.51 Vårt samhälle är byggt på en kristen värdegrund, men idag så är samhället genom den 

demokratiska utvecklingen och religionsfriheten helt friställd från alla religiösa kopplingar 

och ska förhålla sig neutral.52 Under dessa förhållanden och attityder ska Sv.kyrkan verka för 

alla människors lika värde oavsett ålder, etnisk tillhörighet, samhällsstatus och kön. 

   Samhällsbilden från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet präglades av enhetskulturen 

med den auktoritära evangelisk-lutherska kyrkan.53 Vi får inte glömma bort att den kristna 

livsuppfattningen har genomsyrat vårat samhällsliv och rättsmedvetande.54 Världen har 

krympt och dagens svensk kan nog se sig som en världsmedborgare med frihet att tycka, 

tänka och tro vad hon vill. En del av oss får röna framgång medan andra går under i samhället 

och vi vill inte vara en utav dem. Det gäller väl ändå inte i vårat samhälle kanske man kan 

invända, men ser vi oss själva utifrån ett globalt perspektiv där det finns människor som går 

och letar mat bland sopor och dukar under av sjukdomar och svält, så kan det vara svårt att 

förhålla sig till allt detta och få ihop sammanhangen och sin egen livs- och trosåskådning. Här 

kan framgångsteologin med sin egocentrerade lära och tro få en grogrund och vinna mark som 

inte överrensstämmer med Sv.kyrkans lära. Även föreställningen om världens undergång 

klädd i religiösa termer, såsom begreppet Harmageddon hämtat från Uppenbarelseboken och 

tron på att ”himmel och jord ska brinna”, tolkas bokstavligt av en del kristna grupperingar. 

Hur bemöter Sv.kyrkan dessa strömningar med den oro som finns bland människor av idag?  

   Människan är ändock mer eller mindre religiös: ”När människan blir medveten om sitt 

utsatta och hotade läge, medveten om sin bräcklighet och sin dödlighet, ligger det nära till 

hands att projicera sina önskningar och behov av säkerhet och trygghet på någonting som är 

större och varaktigare än människan själv. Religiösa föreställningar blir då ett naturligt 

resultat av medvetenheten.”55 Denna medvetenhet kan givetvis uppstå genom positiva 

erfarenheter som människan gör i kraft av sitt medvetande att kunna tänka i  religiösa 

erfarenheter av en ”yttersta verklighet” såsom något verkligt, både subjektivt och som en 

objektiv verklighet.56  

   Den äkta tron är inte heller bara en fasad, utan en tro som finns i hjärtat, som är människans 

centrum enligt Luther.  

                                                 
51 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.24-30 
52Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.23  
53 Olivestam, Eriksson, Lindholm. 2002. s.166 
54 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.16 
55Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.41  
56Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.41-42  
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Därifrån utgår tankar såväl som känslor och påverkar hela människan.57 Det här är en av 

kyrkans viktigaste uppgift i alla tider att bemöta den gudslängtan som många människor bär 

på. Gudstjänsten är ett verktyg för att väcka och underhålla tron. Hur använder Sv.kyrkan 

detta viktiga redskap?  Några av de förhållningssätt som finns till dagens gudstjänst i 

Sv.kyrkan kommer att framgå längre fram i uppsatsen.  

 

4.2 Vår tid och dess påverkan på dagens Svenska kyrka 
 

Behovet av omväxling och förströelse som dagens människa är van vid möter Sv.kyrkan upp 

med genom att ta in österländska religiösa traditioner att locka med. Hur ställer sig det 

egentligen? Religionspsykologen C G Jung menar på att det västerländska habegäret till de 

österländska meditationsteknikerna med att söka en befrielse från den här världens lidande 

står i skarp kontrast till hela den kristna religiösa traditionen. Enligt honom så är en 

tillämpning av österlandets andliga övningar med en påtvingad imitation av dessa till kristna 

helt förkastligt, och västerländska sökare gör klokare i att söka i de egna traditionerna efter en 

inåtvänd tendens som påminner om österlandets.58 Inom den kristna traditionen så 

förekommer inte meditation för att uttömma medvetandet, snarare är det en kontemplation 

och aktiv intellektuell stimulering.59 Det finns ett flertal kristna utformade trosmeditationer 

som av den svenska katolske biskopen Anders Arborelius, vidare finns ”Andliga övningar” av 

Ignatius av Loyola från 1500-talet. Prästen Christian Braw har sammanställt ”Mystikens arv 

hos Martin Luther”. Fortsatt finns den heliga Birgitta med Kristusmystiken och Johannes 

Tauler den kände mystikern från Dominikanorden. Detta var bara ett axplock av den oerhörda 

skatt av kristen meditation och kontemplation som finns att tillgå och som tidigare nämnts så 

efterfrågar människan av idag mystik och andlighet.  

   Den österländska meditationen har ett helt annat syfte, men ändå så erbjuds denna form i 

Sv.kyrkan, mer eller mindre, då den är eftertraktad av många människor idag. Även andra 

influenser från olika religionsutövningar plockas in i Sv.kyrkans verksamhet för att locka och 

tillfredsställa en efterfrågan som finns. Då kan en förening ske av olika religiösa läror och 

kultformer så att en form av synkretism uppstår. En del är av den åsikten att det bara berikar 

och utvecklar kyrkans gudstjänstliv medan andra vill bevara den kristna läran fri från andra 

religiösa influenser.  

                                                 
57 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.55 
58 Wulff, David M. 1993. s.278-279 
59 Religionslexikonet. 2003. s.345 
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Om vi är av den åsikten att andra religioner berikar den kristna trosutövningen, vilket de 

kanske också kan göra och även kan verka nog så oskyldigt, så får vi också se i ett längre 

perspektiv att både den kristna läran, teologin och trosutövningen blir påverkad. Hur stämmer 

det överrens med den VII trosartikeln i den Augsburgska bekännelsen: ”kyrkan är de heligas 

samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas?” Det kan finnas 

anledning att vara kritisk till det andliga smörgåsbord som står uppdukat, eller ska vi till och 

med eftersträva en synkronisering av de olika religionerna? Det är en helt annan fråga och i 

denna uppsats utgår jag ifrån att Sv.kyrkan är en kristen bekännelsekyrka. 

 

 

 

5. Olika modeller av Gudstjänstens utövning 

 

5.1 Den högkyrkliga utövningen av gudstjänsten 

 

Den högkyrkliga modellen får biskop emeritus Bo Giertz representera. Han visar på i 

sin bok ”Kyrkofromhet” gudstjänstens innehåll och syfte genom en högkyrklig tolkning 

av teologin. 

 

Den av Gud ”ovanifrån” inrättade kyrkan och som en av dess högkyrkliga företrädare  

Bo Giertz får representera från 1930-talet och framåt, som det finns spår kvar av även i 

dagens gudstjänster med en mer eller mindre högkyrklig inriktning. En auktoritär ämbetssyn 

följer detta förhållningssätt, även den karaktäristiska synen på kyrkan, som i högsta grad 

inbegriper gudstjänsten, är den fasta övertygelsen att kyrkan är inrättad av Gud ”ovanifrån”,  

hennes väsen består i att hon är Kristi kropp, frälsningens levande gemenskap. Hennes 

begynnelse är i himmelen där Herren sänder ned strömmar av ljus och liv, stiger ned ibland 

oss och tar gestalt i nådens medel och är mitt i den upprättade kyrkan.60 Det är Gud som kallar 

människan, inte människan som söker Gud, hela världsbilden är teocentrisk och inte 

antropocentrisk.61 Framförallt är gudstjänsten ett möte inför Gud. Den mystiska gemenskapen 

av Kristi kropp framträder synligt av de kristna i gudstjänsten.62  

                                                 
60 Giertz, Bo. 2001. s.18 
61 Giertz, Bo. 2001. s.12-13 
62 Giertz, Bo. 2001. s.98 
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Kyrkans heliga gemenskapsliv lyfter människan in i en helt ny värld av oändliga och 

underbara sammanhang.63  

   Jag ska belysa något av teologin bakom en gudstjänst i en högkyrklig församling som Giertz 

beskriver den. Den inledande syndabekännelsen och avlösningen gör att vår skuld blir avlyft i 

denna försoningens mysterium, och himmelen står öppen för oss med en gemenskap med den 

Helige.64 Inledningen till Ordets gudstjänst börjar med hälsningen, salutationen, då präst och 

församling tillönskar varandra Herrens närvaro.  

   Kollektbönen, samlingsbönen, ska samla och sammanfatta söndagens ämne. Den liturgiska 

bönen ska aldrig bli påträngande eller pressa på någon ett starkt känsloläge. Bönens syfte är 

först och främst att lära oss skåda Gud, låta tanken kretsa kring honom och fostra vår vilja till 

att i allt söka hans ära, där bönen ”Fader Vår” är vår läromästare i detta.65 Bönens väsen är 

hjärtats upplyftande till Gud, det är att frigöra sig från det egna jaget med alla dess 

upplevelser och känslor, och istället hålla blicken stadigt fäst på Herren. Kristendomen är inte 

fromma stämningar och inre upplevelser, utan en fullt real förbindelse med vår Frälsare.66  

   I Ordet så är det Herren själv som talar till oss genom evangeliet. Det är sedan prästens 

uppgift att utlägga Guds ord i sin predikan så att den verkligen överrensstämmer med Bibeln, 

och församlingen lyssnar till den för att få höra Gud tala, man söker Guds tilltal i 

förkunnelsen. 67  

   Trosbekännelsen är till sitt väsen en lovsång som överbrygger hela kyrkans omätliga djup 

av erfarenhet, och biskopen Giertz menar att när det kommer till svårigheten att omfatta allt i 

tron så behöver man inte ha tillägnat sig allt i bekännelsen för att kunna instämma i den.  

Han anser att var och en som är tacksam för det frälsningsverk som Gud ställer oss inför får 

också stämma in i kyrkans trosbekännelse.68   

   I sin beskrivning av det heliga nattvardsfirandet i mässan, så är bilden av Kristus som 

brudgummen som kommer för att besöka sin brud, den kämpande kyrkan på jorden som vakar 

och bedjande bidar hans ankomst. Den kämpande kyrkan på jorden är förenad med den 

triumferande kyrkan i himmelen, och är en förgård till Guds rike och det eviga livets 

uppenbarelse mitt i en fallen och syndig värld.  

 

                                                 
63 Giertz, Bo. 2001. s.99 
64 Giertz, Bo. 2001. s.68-69 
65 Giertz, Bo. 2001. s.81-83 
66 Giertz, Bo. 2001. s.98-99 + 111 
67 Giertz, Bo. 2001. s.67-74 
68 Giertz, Bo. 2001. s.67-74 
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Den uppståndne kommer åter till oss för att bryta brödet och som vår försonare genom sitt 

offer för hela världen, här gestaltat i brödet och vinet.69 När det kommer till nattvardsfirandet 

så är Giertz inne på att den helst ska firas vid varje högmässa, alltså är en högmässogudstjänst 

en stympad gudstjänst då man utesluter nattvarden.70 Det kristna fromhetslivet har från första 

början byggt på nattvardsfirandet då man i urkristendomen firade nattvard var söndag eller 

oftare ( Apg 2:46 ; 20:7 ). Denna uppfattning ligger helt i linje med dagens syn på att fira 

nattvard då direktiven förespråkar en strävan efter att fira nattvard i alla gudstjänster, eller i 

alla fall så ofta som det är möjligt.  

  Trons liv måste också gestaltas och få komma till uttryck, och inte enbart lyssnas till som en 

teoretisk övertygelse.71 Kyrkan ger också uttryck för trons liv genom att vara en bedjande och 

lovsjungande kyrka. Liturgin är ett arv från den judiska synagogans sätt att bedja och 

lovsjunga och som sedan omskapats till kristna böner och liturgi. Jesus och lärjungarna tycks 

ha haft sin gemensamma bön liturgiskt bunden.72 Det ger oss en bild av vikten av att 

gemensamt komma tillsammans för att bedja och fira gudstjänst. 

   Den högkyrkliga inriktningen har en i det närmaste bokstavstro på Bibelns ord, det ser man 

tydligt i den teologiska beskrivning som Bo Giertz gör av Högmässan som har bilder som är 

hämtade från såväl Gamla som Nya testamentet och framställs poetiskt och trosvisst. Frågan 

som kan ställas är hur denna beskrivning fungerar i verkligheten, men det utgör onekligen en 

fast grund. Men för den oinvigde som inte har denna kunskap som ligger bakom 

förhållningssättet till Högmässan med sin utvecklade liturgi, så blir det hela till viss del 

obegripligt. Enligt Bo Giertz egen erfarenhet så ska man skolas in i gudstjänsten även om det 

stöter på motstånd, för det kommer det att göra.73 En del dras till den högkyrkliga formen av 

gudstjänst, men enligt den statistik som finns att tillgå och som tidigare beskrivits så är 

Sv.kyrkans medlemmar inte så intresserade att överhuvudtaget gå på huvudgudstjänsterna. 

Det går att dra den slutsatsen att dagens tidigare beskrivna andligt sökande människa många 

gånger är skeptisk mot institutioner. Om det då därtill praktiseras en högkyrkliga auktoritär 

ämbetsutövningen så skulle det nog kunna ifrågasättas av många. Det kan nog också vara 

svårt att komma direkt utifrån och in i en sådan här miljö, när man inte är införstådd med den 

teologi som ligger bakom hela gudstjänstutövningen med dess liturgi. 

                                                 
69 Giertz, Bo. 2001. s.81-83 
70 Giertz, Bo. 2001. s.90 
71 Giertz, Bo. 2001. s.90-91 
72 Giertz, Bo. 2001. s.92-95 
73 Giertz, Bo. 2001. s.65 



                                                                                                                P.Baldwin 2009-02-07 20

   Gudstjänsten är framförallt ett möte inför Gud, en Gud som upprättat en försoning genom 

Jesus Kristus för människornas och hela Skapelsens frälsning. Detta är ett faktum som Bo 

Giertz framhåller att vi har att förhålla oss till och som inte kräver något särskilt känsloläge 

eller hur jag som person känner inför det – utan detta är helt enkelt en realitet som var och en 

har att ta ställning till.74 

   Dagens mångskiftande individualistiska människa kan ha svårt för att underordna sig  

bokstavligt talat under en lära som den högkyrkliga strikt håller sig till, då hennes egen vilja 

och känsloliv får styra vad hon bäst känner för. Denna form av gudstjänst formas ”ovanifrån” 

och inte av människor som lever tillsammans med andra människor i ett ”underifrån” 

perspektiv. Idag finns det inte så många utpräglade högkyrkliga församlingar men vi kan 

finna inslag av detta begrepp i många församlingar.75     

 

5.2  En modell av den Svenska kyrkan i vår tid 

 

Kyrkoherde Fredrik Modéus, som är verksam i Helgeands församling, har genom sin 

modell av gudstjänstform lyckats få både en delaktighet och ett högt deltagande på 

gudstjänsterna. Man värnar om ett klimat där relationer i församlingen ska få utrymme 

att växa. Det är verkligen en gudstjänstfirande församling.   

 

En församling är i första hand människor som firar gudstjänst tillsammans och därav måste 

också högmässan få högsta prioritet i församlingsarbetet menar kyrkoherde Fredrik Modéus 

bestämt.76 Helst ska man inte dela in människor och erbjuda olika sorters gudstjänster, då 

gemenskapen som en gudstjänstfirande församling är värdefullt ur många avseenden. 

Kyrkan sedd som en föreningsverksamhet är att nedvärdera kyrkan och förkasta det hon är till 

för, då gudsmötet och evangeliet ska vara i centrum.77 Kyrkan utgörs av församlingen som är 

en unik gemenskap med Gud och mina medvandrare i tron. Kyrkoherde Fredrik Modéus 

tydliggör detta i sitt församlingsarbete. Den roll som Sv.kyrkan tagit och givits som statens 

krispatrull kan också diskuteras, i den akuta situationen passar hon, för övrigt ska hon bara 

finnas där i bakgrunden och medborgarna har ringa intresse för henne. 78  

                                                 
74 Giertz, Bo. 2001. s.29 
75 Bexell, Oloph. 1988. s.134-135 
76 Modéus, Fredrik. 2005. s.84 
77 Modéus, Fredrik. 2005. s.70-72 
78 Modéus, Fredrik. 2005. s.60 
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Fredrik Modéus tycker inte om den här tilldelade rollen som Sv.kyrkan fått då kyrkans 

mission blir något som man tar till i krissituationer och som inte uppfyller kallelsen att vara 

Kristi kropp.  

   Den gudstjänstfirande församlingen är inte, som redan nämnts, vilken förening som helst, 

utan en kristen gemenskap där Gud kommer till oss genom Ordet och i delandet av brödet och 

vinet. Gudsmötet står i centrum och verkliggörs, och mystiken, känslan och den andliga 

erfarenheten ges utrymme. 79  

   Det är av stor vikt att ha en tillåtande atmosfär som ska prägla en församling trycker 

Modéus på i sin bok, en tillåtande trosmiljö,80 och det gör man genom att värna om 

mångfalden och att ge en växtplats för tron i Helgeands församling. Där fokuserar man sig på 

en huvudgudstjänst där både barnfamiljer, ungdomar, äldre och ensamstående firar 

tillsammans, och där alla har fått möjligheten att själva bidra med något till gudstjänsten.81 

Om man utgår från den verksamhetsberättelse som Fredrik Modéus gör i sin bok ”Mod att 

vara kyrka” så finns det strategier för att integrera nya gudstjänstbesökare, som att ha en fast 

agenda för varje Högmässa som ger trygghet i liturgin och möjlighet att snabbt lära känna 

igen och kunna delta mer aktivt i gudstjänsten, till att komma som ny till en levande 

gudstjänstfirande församling som både vill vara öppen för nya människor och tydlig i sin 

bekännelse. Även för konfirmanderna är det en fördel med samma återkommande 

gudstjänstordning för att ha en större möjlighet att kunna komma in i gudstjänsten och därmed 

kunna närma sig gudstjänstens innehåll som utgör grunden till varför vi firar gudstjänst, inte 

att vi bara ska göra det.82   

  Eftersom särskilda Familjemässor inte förekommer i Helgeands församling så finns det en 

Söndagsskola i anknytning till varje gudstjänst, men barnen är alltid med och firar nattvard 

tillsammans med församlingen. De får också en egen agenda när de kommer till kyrkan. 

Vidare får de äldre tonåringarna som är konfirmerade möjlighet att gå en ledarutbildning och 

fungera som söndagsskolsledare.83 Det kan tyckas att den här modellen liknar mycket den 

klassiska frikyrkliga strukturen där medlemmarna ofta är aktiva i att bidra runt gudstjänsten. 

Söndagsskolan är också ett arv från den lågkyrkliga väckelsen och Missionsföreningarna.84 

   För att få en riktig helhet och delaktighet i gudstjänstens för söndagen aktuella ämne, så har 

man gudstjänstgrupper som träffar tjänstgörande präst och ger sin syn på evangelietexten.  

                                                 
79 Modéus, Fredrik. 2005. s.71 
80 Modéus, Fredrik. 2005. s.152-155 
81 Modéus, Fredrik. 2005. s.157 
82 Modéus, Fredrik. 2005. s.97-99 
83 Modéus, Fredrik. 2005. s.126-127 
84 Bexell, Oloph. 1988. s.126 
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Det ger en delaktighet och befriar prästen från att ha hela ansvaret för predikan, även om det 

är prästen som sitter inne med den teologiska fackkompetensen.85 Även i förbönen så ingår 

predikans tema genom att prästen formulerar huvudtankarna i sin predikan som sedan beaktas  

när förbönen ska skrivas ned, så att predikans ord inte bara blir ett talat ord utan också något 

församlingen ber för.86 Församlingens delaktighet och påverkan i gudstjänsten skapar både ett 

språk och innehåll som är förankrat i den gudstjänstfirande församlingen. Detta arbetssätt kan 

vara kontroversiellt då det finns en motsatt åsikt om att det avlönade prästämbetet ska sköta 

sin uppgift och kall själv och vara en länk mellan Gud och församlingen. Risken med denna 

historiskt traditionella form är det gap som kan uppstå i förståelsen mellan präst och 

församling. Särskilt i Svenska kyrkan har denna hållning varit den mest gängse, men i ett 

”underifrån” perspektiv på kyrkan så är Helgeands församling ett föredöme i att församlingen 

är delaktig och medverkar till gudstjänstens utformning. En viss spänning som finns mellan 

frivilligarbetare och anställda inom Sv.kyrkan är ett debatterat ämne, som inte förekommer på 

samma sätt inom de traditionella frikyrkorna. 

      Bönen är det främsta sättet när vi söker Gud, den ska vara i centrum i kyrkans liv. Här är 

det också viktigt att alla verkligen är delaktiga i den gemensamma bönen. 87 Den ska vara i 

kyrkans mitt i gudstjänsten, i gemenskap med andra där mitt böneliv ska utgå ifrån den 

gemensamma bönen i gudstjänsten, enligt Per-Olof Sjögrens tankar i sin bok ”Böneskola”.88  

I Helgeands församling har man tagit fasta på att församlingen själv tar ansvar för förbönen  

som ska vara förankrad i människors upplevda verklighet och inte bara bli en uppläst text.89 

Vikten av förbön för enskilda har uppmärksammats i Helgeands gudstjänstliv där man under 

högmässan, i samband med att man tar emot nattvarden, placerar sina händer över sitt hjärta 

och prästen lägger då sin hand på vederbörandes huvud och ber för henne.90Dessa individuellt 

inriktade förböner passar människan av idag.     

    Liturgin är viktig i gudstjänsten där mötet mellan mänskligt och gudomligt skapar teologi, 

liturgin är själva bruket av Guds ord och sakrament. Den ortodoxe teologen Alexander 

Schmemann sträcker sig så långt i sin tolkning som att ”liturgins väsen är kyrkans tro i sig”. 

Liturgi är teologi som i gudstjänsten förstärker och understödjer vår egen tro, därav finns det 

ännu ett stort skäl och värde i att delta i gudstjänsterna.91  

                                                 
85 Modéus, Fredrik. 2005. s.176-177 
86 Modéus, Fredrik. 2005. s.166 
87 Modéus, Fredrik. 2005. s.159 
88 Modéus, Fredrik. 2005. s.162 
89 Modéus, Fredrik. 2005. s.165 
90 Modéus, Fredrik. 2005. s.169 
91 Modéus, Fredrik. 2005. s.68-69 + 72 
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Allt som sker i en gudstjänst bör bära liturgin framåt. Där kommer även körverksamheten in 

som bör undvika att ”uppträda” i gudstjänsten utan istället integreras i liturgin.92 I Helgeands 

församling så gör man inte avkall på liturgin som är ett inslag från den högkyrkliga modellen 

och ett arv från den romersk-katolska epoken.   

   Den här modellen visar hur bra en modern gudstjänst fungerar att uppfylla den kristna 

församlingens termer av gudstjänst, vittnesbörd och tjänst. Allt detta löper samman i 

gemenskapen som det grekiska ordet ”koinonia” står för.93 Där ska det finnas utrymme och 

förutsättningar för gemenskap, ärlighet mot sig själv och varandra och möjligheten att skapa 

relationer i den mångfald församlingen består av. Gud själv är en gemenskap i sitt väsen som 

den treenige Guden bestående av en ömsesidig relation.94 Jag skulle vilja beteckna denna 

gudstjänstform som man utvecklat i Helgeands församling som en ”relationskyrka” med Gud 

i centrum och i frånvaro av en auktoritärt styrt ämbetsutövning. Gud har för många i dagens 

samhälle försvunnit från livets centrum och den privata religiositeten har lösgjort sig från 

institutionen kyrkan.95 Kanske kan denna ”relationskyrka” med gemenskap och delaktighet 

vara ett steg i rätt riktning, både i hur en församlings värderingar ska kunna efterlevas i 

enlighet med Bibeln och därtill kunna fungera i sin modell för dagens människor? I det 

individualistiska samhället så ifrågasätter man ofta auktoriteter, vilket kanske kan minimeras i 

en sådan här modell av församlingsstruktur med gemensam delaktighet och ansvar, en i det 

närmaste till fullo demokratiskt styrd kyrka. I vilket fall så lyckas man här med att sätta fokus 

på gudstjänsten, som är grunden i den Augsburgska bekännelsen, och genom gudstjänstlivet 

gestalta Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära –  i en församling som firar gudstjänst!96 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Modéus, Fredrik. 2005. s.125 
93 Modéus, Fredrik. 2005. s.191 
94 Modéus, Fredrik. 2005. s.58 
95 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.32-33 
96 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.9-10 + 13 
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6. Bo Giertz syn på…  

 

6.1 Den andliga människan  

 

Vägen till att bli kristen beskrivs som en ”inre andlig resa” som förespråkades av biskop 

emeritus Bo Giertz med omvändelse och helgelse, där den kristne gör en inre resa på sin 

livsvandring där hon får erfara Gud på olika sätt, det Giertz kallar de olika stadierna för 

Nådens ordning.97 Men utgångspunkten är inte människan utan Gud som möter henne som en 

verklig levande realitet.98 Gud använder sig av de yttre medlen i form av kyrkans ord, 

mässans ord och hela kyrkoårets inrättning för att långsamt forma en människa till sin egen 

avbild, det som var syftet med att Kristus blev människa.99 När en människa förstår att Gud 

lever och att kristendomen är något som rör henne och när trons väldiga perspektiv öppnar 

sig, då kommer friden, hänförelsen och kraften. Nu får inte enbart känslorna styra utan man 

måste ta ett beslut och ett val om att nu vill jag tillhöra Gud och vara kristen. Där kommer 

kyrkans uppgift att ge ledning i sin förkunnelse och vara en plats för att tillbedja Gud. Snart 

nog så kommer varje människa som tagit detta beslut att inse hur svårt, eller rättare sagt, hur 

helt omöjligt det kan vara att leva upp till de kristna värderingarna. Man vill – men kan inte. 

Det är då vi kommer till insikt om vår egen arvsynd och att vi är trälar under synden, vi är i 

behov av en frälsare och frälsning. Det är Gud som handlar med oss människor, varje 

människosjäl har sin fördolda historia med Gud, sitt eget drama. En omvändelse är en yttre 

objektiv verklighet, där man får vila i all sin skröplighet i Guds nåd och förlåtelse. Vi blir 

rättfärdigade av Gud i himmelen och människan blir då pånyttfödd här på jorden! Att sedan 

leva och hålla fast vid helgelsen ger upprättelse, styrka och glädje, därtill en orubblig tro på 

uppståndelsen och den gränslösa tryggheten inför döden. Man förlitar sig på Guds verk som 

en verklighet. 100 Dessa begrepp används inte uttryckligen av Sv.kyrkan av idag, men det finns 

ett tydligt mönster i den Nådens ordning som Giertz förespråkade, som även människan av 

idag skulle kunna uppskatta om den blev tydligare synliggjord. Det kristna livets olika 

skeenden förklarar han i sin bok ”Kyrkofromhet” detaljerat som en handbok för det kristna 

livet. Bo Giertz var inne på att det är i mötet med Gud själv och i gemenskap med honom som 

tron uppstår.  

                                                 
97 Giertz, Bo. 2001. s.23-62 
98 Giertz, Bo. 2001. s.13 
99 Giertz, Bo. 2001. Owe Wikström. s.12 + 14 
100 Giertz, Bo. 2001. s.26 – 37 + 46 + 51 
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”Det är om det mötet och den gemenskapen som hela Bibeln handlar om”.101 Gud berör oss 

var och en, då det är i Gud som vi lever, rör oss och är till.102  

 

6.2 Läran 

 

Som det framkommit i beskrivningen av äldre tiders högkyrkliga högmässa så förhöll sig den  

trofast till Sv.kyrkans dogmer och i enhet med trosbekännelsen. Det är uppenbart att  

Bo Giertz tolkningsmetod utgår från att Bibeln ska uttydas bokstavligt, och även förhåller sig 

som en naturlig auktoritet över all annan kunskap.   

 

6.3 Jämställdhet i Kristus 

 

När det kommer till den högkyrkliga synen på jämställdhet i Kristus för både man och kvinna, 

så beaktas det inte såsom den moderna människan menar med jämställdhet. Mannens 

överlägsenhet framkommer både i familjebilden som i det prästerliga ämbetet. Detta 

föråldrade synsätt både stöter bort människor och tilltalar andra, män som kvinnor. Även 

ämbetets starka ställning kan också tilltala en del människor som överlämnar ansvaret helt till 

sin präst, medan andra vill kunna påverka och ifrågasätta vad som både sägs och sker i 

församlingen. 

 

 

 

7. Fredrik Modéus syn på…  

 

7.1 Den andliga människan av idag 

 

Kallelsen ligger hos alla människor att vårda och förvalta skapelsen enligt den kristna 

bibelsynen.103 Religionen och det andliga behovet har inte försvunnit idag, utan det finns ett 

nyvunnet intresse för andligt liv, en sakralisering istället för sekularisering i Sverige.104  

                                                 
101 Kyrkans Tidning. 37. 2007. Arne Harnell 
102 Bibeln. 2000. Apg.17:28 
103 Modéus, Fredrik. 2005. s.186-187 
104 Modéus, Fredrik. 2005. s.12 
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Enligt både teologer och religionssociologer världen över så ifrågasätts sekulariseringen idag, 

då man menar sig kunna se tydliga tecken på att religionen är på väg tillbaka.105 De kristna 

kyrkornas tillbakagång öppnar upp för tillkomsten av nya sociala former för religion med 

andlighet i nya konstellationer, enligt religionssociologen Thomas Luckman106  

 

7.2 Vår tids påverkan på Svenska kyrkan 

 

Trenden inom Sv.kyrkan har varit och är ett stort utbud av gudstjänster med olika profiler 

vilket både är resurskrävande och skapar dessutom ingen enhet. I den gemensamma 

gudstjänstfirande församlingen finns risken också att man i sin uppfinningsiver både förytligar 

och använder sig av religiösa jippon, vilka varken tar Gud eller människor på allvar.107 Mitt 

syfte till att gå i kyrkan kan då bli ett helt annat än det avsiktliga syftet med en gudstjänst. 

Olika jippon och sådant som står utanför själva grunden till gudstjänstfirandet kan väcka 

nyfikenhet, vilket i sig kan vara en positiv sak. Men kyrkan har då att konkurrera med andra 

glättiga utbud som finns i samhället, och när får då kyrkan vara kyrka med sitt uppdrag att 

förmedla evangeliet? Kan det då till och med bli så att själva budskapet hamnar i skymundan 

och gudstjänstdeltagarna aldrig kommer till insikt om den rätta tron? Dessutom är kyrkans 

identitet såsom varandes Kristi kyrka sådan att man inte uppträder i kyrkan såsom på en teater 

eller konsert, det är inte i enlighet med kyrkans uppdrag.108  

   Men dessa olika aktiviteter kanske fungerar på så sätt att kyrkan får folk som verkligen 

kommer till gudstjänster, men ska helst leda människor framåt till den rena huvudgudstjänsten 

i högmässan. Som vi såg tidigare i statistiken över Sv.kyrkans verksamhet så är det just övrig 

församlingsverksamhet som har flest besökare såsom förskola, bibelstudier, sorgebearbetning 

och körsång.109 Nyfikenheten kanske kan väckas om man har olika teman i gudstjänsterna och 

att folk på så sätt upptäcker kyrkans gudstjänstliv? 

 

 

 

 

                                                 
105 Modéus, Fredrik. 2005. s.80-81 
106 Modéus, Fredrik. 2005.+ Luckman. s.76-77 
107 Modéus, Fredrik. 2005. s.87-88  
108 Modéus, Fredrik. 2005. s.92 
109 Denna uppsats under rubriken 4.1 ”Dagens människas förhållande till gudstjänsten”. s.11-13 
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7.3 Läran 

 

Den intellektuella reflektionen har en underordnad position i gudstjänsten enligt Fredrik 

Modeús.110 Läran har annars alltid varit väldigt viktig med den intellektuella förståelsen i den 

lutherska konfessionen. Dagens religiösa människa efterfrågar dessutom mer av andlighet och 

mystik i sin religionsutövning, samtidigt som läran och kunskapen också bygger upp och ger 

en större insikt i Guds mysterier. Modéus anser att ett tydligt centrum i bekännelsen till 

befrielsens evangelium öppnar upp för en gemenskap förankrad i Gud. 111 Det finns ett behov 

och längtan hos människor efter gudsmöte, mystik, andlighet och gudserfarenhet som ligger i 

tiden.112  

    

7.4 Jämställdhet i Kristus 

 

Jesus både såg och hade kärlek till människor och ville att de skulle ändra sig om de levde ett 

destruktivt liv och istället söka det goda. Själv så helade och botade han de sjuka. Det är också 

den kristnes kallelse att tjäna andra och föra en aktiv kamp mot allt som bryter ner.113  

Här kommer gudstjänsten in som ett givet forum att ge människor hopp och glädje i livet.  

Hur kan Sv.kyrkan möta upp detta på bästa sätt i sina gudstjänster? 

   En mycket viktig faktor i det kristna livet är den gemenskap som är mångfaldens 

gemenskap, då alla slags människor är välkomna att dela Herrens bröd och vin som är den 

heliga gemenskapen. Vi har aldrig rätten att stöta ut någon från den här gemenskapen på 

grund av att vi själva inte kan acceptera dem som är olika oss.114 Det är faktiskt ett problem, 

enligt Kyrkoherde Modeús, att på många håll är Sv.kyrkan en utpräglad medelklasskyrka.  

Detta gör att andra samhällsgrupper kan känna sig exkluderade och har svårt att komma in i 

gemenskapen eller helt enkelt inte söker sig till Sv.kyrkan.115 Men den kristna tron kan 

förändra människors liv till det bättre mitt i en trasig värld, det är Guds rike som redan här 

tränger undan missmod och ger hopp. Tillhörigheten till Guds rike står öppen för var och en 

att ta emot, här finns ett kärleks och jämlikhetsideal som är det helt motsatta till de etablerade 

mänskliga maktstrukturerna.  

                                                 
110 Modéus, Fredrik. 2005. s.71 
111 Modéus, Fredrik. 2005. s.157 
112 Modéus, Fredrik. 2005. s.160 
113 Modéus, Fredrik. 2005. s.52 
114 Cöster, Henry. 2001. s.53 
115 Modéus, Fredrik. 2005. s.153 
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Det är inte frågan om att vi ska försöka vara några helgon, för då uppstår fenomenet 

”fasadkristendom” med sin trevlighetskultur, utan det bästa är att verka för det ärliga, öppna 

och sanna klimatet där människor kan växa i sin tro.116 

 

 

 

8. Claes-Bertil Ytterbergs erfarenhet och insikt i Svenska kyrkan 

 

Biskop emeritus Claes-Bertil Ytterberg från Västerås stift har lång erfarenhet både som 

kyrkoherde och biskop. Hans bok om den kristna tron idag visar på en erfarenhet och 

mognad, med en insikt om dagens tro och liv i Svenska kyrkan.  

 

8.1 Grunden till Gudstjänsten och Svenska kyrkans tradition och historia 

 

Claes-Bertil Ytterbergs syn på Sv.kyrkan utgår från att vi alla är människor med både de för- 

och nackdelar det innebär, vilket också återspeglar sig i kyrkans verksamhet. Här ska vi inte 

bygga upp någon vision om att kyrkan skulle vara en syndfri förgård till himmelriket, utan 

kyrkan som institution är alltigenom mänsklig med alla dess följder av detta faktum.117 Detta 

kanske är ett mer realistiskt förhållningssätt som stämmer bättre överrens med verkligheten, 

då förväntningarna annars kan bli alltför högt ställda. 

   Svenska kyrkan har inte längre någon auktoritär roll i samhället medan hon i generationer 

har talat till människor ”från ovan”. En följd av detta är att hon numera bara har möjligheten 

att förmedla budskapet genom att föra en dialog.118Svenska kyrkan har en skatt att ösa ur av 

lära, religiösa erfarenheter, själavård och rituell gestaltning av erfarenheten, som den privata 

tron kan omslutas och utvecklas i, en helig gemenskap. Svårigheten för människor att få del 

av och komma in i kyrkans liv kan bero på att det finns en brist i kristen grundkunskap, och 

att acceptera kyrkans auktoritet som uttolkare av den religiösa erfarenheten. När många 

saknar ett religiöst språk och ramar, så kan det också hämma en utveckling av tron hos 

individen.119 

                                                 
116 Modéus, Fredrik. 2005. s.149 
117 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.39 
118 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.37 
119 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.49 
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   Ser man till Jesus så fördömde han inte människor utan istället så upprättade och befriade 

han dem precis där de befann sig mitt i livet, för att rusta dem för livet. Ytterberg uttrycker 

bestämt att det inte var frågan om att föra dem ut ur livet och in i något religiöst reservat.120 

Överhuvudtaget så förmedlar han ett avståndstagande mot det etablerade kristna 

etablissemanget när det inte står upp för evangeliet och är tydlig med dess ursprungliga 

budskap.121 Vi ska inte låta oss styras av religiösa känslor menar Ytterberg, då dessa 

tillsammans med en trosfanatism kan både styra, leda och till och med rättfärdiga oss till att 

begå avskyvärda handlingar som kan ta sig i uttryck på många sätt. En av dess konsekvenser 

kan vara en högmodig syn på oss själva som kristna, vilket försvårar förståelsen mellan 

kyrkans folk och människor utanför denna sfär.122 

   Den kristna läran vänder upp och ned på flera av våra föreställningar som vi tycker är 

normala. När Jesus levde som människa på jorden så lämnade han efter sig en förebild och ett 

mönster av livstolkningar som inte alltid är så bekväma att ta till sig. Här är Ytterberg av 

samma åsikt som Giertz  ger uttryck för, att den kristna livstolkningen inte får förvrängas för 

att ”passa in”.123 Det är också i enlighet med den VII trosartikeln som menar att evangeliet ska 

förkunnas rent - även när det inte är bekvämt.  

   För Ytterberg är Gudsrikestanken levande och han lyfter fram den som en fullständig 

realitet: 

som upprättar människor redan här och nu  med sitt kärleksbudskap – 

och i ett evigt perspektiv.124 

 

8.2 Den andliga människan av idag 

 

Människan är religiös i sitt väsen, och det kommer till uttryck på många olika sätt även om 

människor kan förneka sin religiositet. Genom sin avancerade tankeverksamhet kan hon 

fundera över tillvaron som hon är satt i och framåt i ett evighetsperspektiv.125 

   Människan är benägen att söka lycka och välgång i livet och den kristna livshållningen kan 

ge en djupare dimension av lycka. Det finns kristna åskådningar som menar att om man tillhör 

Jesus så ska alla problem i livet bli undanröjda,  

                                                 
120 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.110 
121 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.112 
122 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.40 
123 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.62 
124 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. Ett genomgående tema i denna bok 
125 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.41 
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men det är nästan precis tvärtom att livet som kristen innebär att jag inte sätter mig själv i 

första hand, och med ett ansvars-, samvets- och ställningstagande för hur jag lever mitt liv. 

Ser man till historiens stora kristna förebilder så var de sällan lyckliga i någon ytlig och trivial 

mening, utan hade ibland till och med ett riktigt eländigt liv. De sökte inte ”sitt” utan lät sig 

tas i anspråk av Guds vilja.126 

   Tro och tvivel hör till den kristnes livsväg av erfarenheter och insikter i en långsiktig 

process, som ofta ifrågasätter många av kristendomens dogmatiska sanningar. Trons centrum 

är inte heller beläget i huvudet utan i människans hjärta som det benämns i Bibeln, en tro och 

tillit till Gud med en gudomlig närvaro och relation som genomlyser tillvaron.127 Tron är en 

relation med Gud, en Gud som upprättar, som är kärlek. När en människa har tagit till sig tron 

till sitt hjärta, sitt innersta, och fått en tillit till en Gud som i högsta grad är en levande Gud 

som bryr sig om dig, dina medmänniskor, ja, hela sin Skapelse: 

 

Då får tillvarons tvetydigheter ett helt annat perspektiv när de blir genomlysta av en 

gudomlig närvaro.128 

  

Den egna upplevelsen och tron på Gud kan till och börja med bestå av religiösa känslor med 

en tro på den egna tron. Men den djupaste gudsrelationen kommer utifrån! Det är Gud som 

kommer till oss med en sanning om att han har försonat sig med oss genom Jesus Kristus, 

som blir vår egen sanning. Vi kommer till insikt om vår egen begränsning och att vi ytterst är 

beroende av Gud.129 När det kommer till ”omvändelse” i klassisk mening så innebär detta för 

Ytterberg att man byter världsbild om vad som är sant och rätt.130  

Dessutom lägger han till en ytterligare dimension att tron är ingenting som man ”har” en gång 

för alla, den är något som ständigt hotas och ständigt måste erövras.131 

 

8.3 Vår tids påverkan på Svenska kyrkan 

 

I tidigare generationer så var det naturligt att ”falla in” i föräldrars och släktens kristna tro, 

kristendomen förmedlades från generation till generation på ett naturligt sätt och kyrkans roll 

                                                 
126 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.51 
127 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.57 
128 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.57 
129 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.92-93 
130 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52 
131 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.77 
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blev att förvalta och förse denna tro genom sin gudstjänst och undervisning. Längre fram in i 

den moderna tiden så fanns möjligheten att bryta sig ur detta mönster och idag råder det helt 

andra förhållanden med en helt ny samhällsbild med förändrade familjeförhållanden och 

därtill en mångfald av trosåskådningar och religioner att välja bland. Fortfarande så sprids 

dock det kristna evangeliet främst genom personlig trosförmedling genom kontakter på flera 

sätt och områden med andra kristna vilket det även gjort igenom historien. I den kristna 

hållningen i ett pluralistiskt samhälle så är tron på Kristus präglad av exklusivitet, men det är 

viktigt att påminna om att utgångspunkten för alla människor är den monoteistiska tron på 

Gud som är alla människor nära. Och som aposteln Paulus uttrycker det - eftersom det är  

”i Honom vi lever och rör oss och är till”.132 Ytterberg menar att det är på sin plats med 

tolerans och respekt för andras religiösa övertygelser som helt sonika är ett uttryck för 

människan som en religiös varelse.133 Däremot är ett tillstånd av irreligiositet något onormalt 

som förekommer i vår sekulariserade tid, men även här kommer människans religiösa behov 

till uttryck på andra sätt.134  

   En erfarenhet som biskop emeritus Claes-Bertil Ytterberg gjort under sitt yrkesverksamma 

liv i Sv.kyrkan är den ökade klyftan mellan den etablerade kristna tron och det som är 

angeläget för vanligt folk.135 Generellt har kyrkan hållit fast vid sina ålderdomliga symboler, 

bilder och språk och har inte bemött de nya förändringarna i samhället. Hon har gått åt sitt 

eget håll med fromheten och tron, utan att på allvar bekymra sig över att allt färre deltog i 

gudstjänsterna.136 

 

8.4 Läran 

 

Den lutherska traditionen har en mycket stark betoning av den läromässiga sidan med 

inriktning på tolkningar och trosformuleringar. Det får som följd att den dogmatiska aspekten 

blir väldigt avgörande för att vara kristen med en intellektuell bejakelse av ett läromässigt 

innehåll.137 Själv är jag också av den åsikten att det kan vara stabilt och kännas tryggt att i sin 

personliga tro omfatta en ”lära” där generationer av teologer har tänkt och debatterat fram en 

trovärdig sanning.  

                                                 
132 Bibeln.2000. Apg 17:28 
133 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.43-46 
134 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.41 
135 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.7 
136 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.14-15 
137 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52 
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Ytterberg menar också att det inte går att placera dogmer i skymundan som om döden och 

uppståndelsen, för att istället framhålla ”Jesu enkla lära” med sin moraliska aspekt i fokus 

som det väsentligaste i Kristendomen.138 Läran är grunden men den måste även utvecklas till 

att bli en kristen livsförståelse som är förankrad i en verklighet och i våra liv. Trons centrum 

är dock inte enbart en intellektuell förståelse, utan människan tar även sin tro till sitt hjärta 

med en tillit till Gud och hans gudomliga närvaro, med en livsåskådning av livet som en 

helhet. Ytterberg menar att tron växer fram som ett resultat av en längre process av 

erfarenheter och den mer läromässiga och dogmatiska sidan kommer inte först – den kommer 

sedan som ett resultat efter den första processen! Han menar på att det kan vara svårt att 

omfatta och tro på allt i en ”lära”, och han tillägger att det inte finns någon rimlig möjlighet 

att kunna tro på alla dogmer. Det viktiga är att du är uppriktig mot dig själv och inte tror att du 

måste omfatta allt i en ”lära”. Kyrkans tvåtusenåriga lära, som har en stabil teologisk grund 

byggd av apostlar, kyrkofäder och flera generationer av lärda och visa ska givetvis predikas. 

Men varje individ måste få möjlighet att växa in i tron för att i sin egen takt låta sin tro få 

mogna fram. Ytterberg menar att detta är viktigt för att få en äkta och genuin tro som klarar 

livets påfrestningar, och inte bara är en yttre fasad som krackelerar under prövning då man 

inte har byggt upp en äkta tillit och tro.139 Tro och tvivel hänger samman och leder fram till 

nya erfarenheter och insikter som är hållbara genom livets alla olika prövningar. En viktig 

poäng är att varje individ ska, oavsett hur långt man kommit i sin personliga tro och oavsett 

om man ej omfattar alla kyrkans dogmer, känna sig välkommen att delta i Sv.kyrkans 

gudstjänster.140 Denna syn av öppenhet mot individen kan vara viktigt att värna om, inte minst 

för den ärliga personliga utvecklingen av var och ens tro. 

   När det kommer till den hermeneutiska tolkningen av bibelns texter så menar han att vi inte 

kan förneka vår tids upptäckter av vetenskapliga fakta och blunda för dem i förhållande till 

bibelns texter, som inte alltid överensstämmer med den vetenskapliga sanningen vi har 

tillgång till idag. När Bibeln skrevs ned hade man inte tillgång till denna information, det 

måste man ta hänsyn till när man tolkar texternas kontext ”då” och den världsbild vi har ”nu”.  

De vetenskapliga upptäckterna ska istället användas som bevis för Guds existens.141 

 

 

                                                 
138 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.62 
139 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52-53 
140 Ytterberg, Claes-Bertil.1995. s.56-57 
141 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.13-15 
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8.5 Jämställdhet i Kristus 

 

Att vara kyrka är att vara till för andra. Jesus tog på sig rollen som tjänare för andra, han både 

såg och brydde sig om de människor som befann sig i samhällets utkant som skökor, utslagna, 

blinda och lytta, sådana som inga räknade med och som fromma och välanpassade människor 

inte ville ha med att göra.142 I vår vanliga mänskliga gemenskap gör vi, medvetet eller 

omedvetet, värderingar av människors status. Gudsrikestanken har däremot ett kärleks- och 

jämlikhetsideal som är det helt motsatta till de etablerade mänskliga maktstrukturerna. 

Tillhörigheten till Guds rike står öppen för var och en att ta emot. När Jesus vandrade på 

jorden som människa så grundade han ingen kyrka i vår tids bemärkelse, men han visade på 

det gemenskapsbegrepp som stod i centrum både för vad han sade och gjorde: Guds rike!143 

Hur kan man då lyckas med att få denna atmosfär i den gudstjänstfirande församlingen? 

Enligt Ytterberg så måste vi ta med i beräkningen att kyrkan som institution är en mänsklig 

inrättning utan helgonanspråk.144     

   Kyrkans öppenhet är dessutom viktig i den kristna livsförståelsen, där det måste få finnas 

utrymme för livets mångfald och olikheter, precis som i det mänskliga livet.145 Det unika med 

varje människa gör att mångfaldens gemenskap måste vara en konsekvens av det faktum att vi 

inte är stöpta i samma form då ”kroppen består ju inte av en enda lem utan av många”.146   

I svagheten och tillkortakommanden finns Gud med - inte endast som en stark befriare - utan 

också som den utstötte som tillsammans med rövarna dör på korset. Detta blir en del av den 

kristna livsförståelsen som upprättar och ger hopp för de svaga och förtryckta.147 

   Sv.kyrkans vilja att nå ”alla” människor ligger helt i linje med Bibelns eget kärleksbudskap 

om att alla människor ska få de bästa förutsättningarna för att kunna omfatta den kristna tron.  

Kristendomen erbjuder ingen väg till perfektion, då insikten om det ouppnåeliga ideal av det 

sant mänskliga som vi ser i Jesus visar oss på den egna ofullkomligheten. Olov Hartman 

uttryckte något av meningen med kristendomen: 

  

”I kristendomen får man vara trasig, i kristendomen får man vara misslyckad. 

Kristendomen börjar där allt det andra slutar. För där börjar evangelium”.148 

                                                 
142 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.64 
143 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.65-66 
144 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.39-40 
145 Cöster, Henry. 2001. s.10-13 
146 Bibeln. 2000. 1 Kor. 12:14 
147 Cöster, Henry. 2001. s.4-5 
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Guds rike är redan här och nu, där Jesus Kristus är, där är gudsriket redan i sin fullhet, men 

också hoppet om ett fullständigt inbrytande av det rättfärdiga riket.149 En kristen människa vet 

att hon inte har något att förhäva sig över i jämförelse med andra, som då bereder väg för en 

tolerant medmänsklighet baserad på en insikt om alla människors jämlikhet inför Gud.150  

Vi är olika, har olika bakgrund, olika politiska åsikter och har olika status, men trots detta 

ändå förenade i Kristus – det är den grund vi har gemensamt i en församling – och vi måste 

utgå från den och börja se andra människor som Gud ser var och en. Vi måste värna om både 

mångfalden och gemenskapen i Kristus! 

   När det kommer till den grund som Sv.kyrkan utgår ifrån så uttrycker sig Ytterberg helt i 

enlighet med Bibelns radikala budskap om Guds rike, där ”de första människorna skall vara 

de sista och de sista skall vara de första”.151 En upp- och nedvänd värdeskala i jämförelse med 

det synsätt som härskar i vår värld där vi delar in och bemöter människor efter olika klasser 

och rang. Då ställer gudsrikestanken hela den etablerade mänskliga maktstrukturen på ända 

med sitt omstörtande kärleks- och jämlikhetsideal.152 Vi får se på Jesu liv som ett föredöme 

när han sökte upp de utslagna och utstötta människorna. 

 

 

 

9. KG Hammars erfarenhet och insikt i Svenska kyrkan 

 

En man med erfarenhet av vår tids tro och liv inom Svenska kyrkan är ärkebiskop 

emeritus KG Hammar som i sina tre böcker, samlade i en, består av ”Tecken och 

verklighet”, ”Samtal om Gud” och ”Ecce Homo – efter två tusen år”. Där görs en 

beskrivning av saker och förhållanden som han tycker är särskilt viktiga i den enskildes 

trosliv och i gudstjänsten. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
148 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.75 
149 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.66 
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9.1 Grunden till Gudstjänsten 

 

Gudstjänsten har en central betydelse i kyrkan och kan beskrivas som möte mellan gudomligt 

och mänskligt. Här får vi öva i överlåtelse till Gud som i all sin kraft är Gud och Han möter 

oss i den heliga skrift genom Ordet, Jesus Kristus, som själv är ett möte mellan gudomligt och 

mänskligt. Ett verkligt möte mellan Gud och människan där man kan öppna sig för Gud. 

Gudstjänsten kan aldrig vara en verksamhetsform bland alla andra i en församling utan är 

unik i sin form, då den är en delaktighet i Guds närvaro av utgivande kärlek i gemenskap. 

Denna delaktighet är också en gemenskap vi har tillsammans i en skänkt samhörighet.  

Av dessa former av gemenskap och delaktighet i gudstjänsten, så beskriver KG Hammar den 

gudomliga närvaron ingående. Den djupa meningen, som är gudstjänstens syfte, är att få oss 

förenade med Gud och se oss själva som Guds tempel. Ett annat ord för detta fenomen är Dag 

Hammarskjölds ord:  

 

”Inte jag, utan Gud i mig”, det är Gud som blir subjektet i livet och tillvaron. 

 

Medel för att uppnå detta är att öppna sig för kyrkans gudstjänster och mässor med dess 

predikan, lovsång, bön och kontemplation och söka mystiken.153 

   Gud är bortom språket och kyrkans försök att beskriva Gud med  tecken, symboler, bilder, 

metaforer, sakrament och mysterier är en omöjlighet, då Gud inte låter sig beskrivas. 

Människans verklighet och existens utgår dock från Gud som är livets källa och ursprung, 

men vi som skapade kan aldrig göra en rättvis beskrivning av Gud, utan vi är hänvisade till att 

tala om våra egna gudsbilder. Detta får som följd att kyrkornas verbala budskap inte kan 

rymma Gud,154 men KG Hammar framhåller vikten av den heliga Andens betydelse, då Gud 

själv - ger liv - till Bibelns ord vid lyssnandet och läsandet, vilket dessutom är en stark 

luthersk tolkningstradition. Orden får liv i gudstjänsten och blir inte enbart tomma ord utan får 

en verklig betydelse för dem som lyssnar. Orden är ett redskap in i heligheten, men tidigare 

generationers språk är inte vår tids språk, utan vi måste hela tiden söka ett nytt språk för 

gamla erfarenheter.155 Mystiken kan träda in som något mer än det intellektuella och kan 

beröra människors inre djup.  

                                                 
153 Hammar, KG. 2006. s.50-53 + 108-109 
154 Hammar, KG. 2006. s.9-35 
155 Hammar, KG. 2006. s.44-49 
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KG Hammar förespråkar verkligen mystiken i gudstjänsten som ger möjligheten för oss att 

söka bortom vår egen egocentrerade tankevärld och söka efter en samhörighet i erfarenheten 

av Gud som skänker en upplevelse av att bli uppfylld av nåd, gudomlig närvaro och 

välsignelse.156  

   När det kommer till tolkningsfrågan så måste alla texter i Bibeln tolkas med utgångspunkt 

från kärleksperspektivet. Det dubbla kärleksbudet säger följande ”du skall älska Herren din 

Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft” och ”du 

ska älska din nästa såsom dig själv”. Jesus själv säger att ”på dessa båda bud vilar hela lagen 

och profeterna”157. Detta förhållningssätt att tolka texter i ljuset av kärleksperspektivet är 

överrensstämmande med att ”Gud är kärlek”158. All verklig kärlek har sitt ursprung i Gud och 

närvaron av kärlek är ett tecken på Andens närvaro. Ett av Jesus kraftigaste uttryck handlar 

om att det inte finns någon förlåtelse för hädelse mot Anden,159 då Gud och den heliga Anden 

är kärlekens ursprung. För Jesus var kärleken det mest centrala, Guds kärlek till människorna 

och människors kärlek till Gud och till varandra.160 När det kommer till hur det exakt förhåller 

sig med skapelsen, frälsningen, försoningen, treenigheten och andra begrepp, så finns det inga 

utläggningar om detta i Bibeln som istället har som sin uppgift att bära bud om detta.161 Följer 

man KG Hammars teologi och syn på hermeneutik speglat i kärleksbuden, så präglas detta i 

predikans utformning.    

     Teologen Gustaf Aulén har uttryckt symbolerna som viktiga i att gestalta en transcendent 

verklighet, vilket också KG Hammar framhåller väldigt tydligt i sin bok. De lämnar rum 

bortom ordens begränsning men symbolerna måste därtill vara förankrade i vår egen 

erfarenhet för att fylla sin funktion. En fara kan ligga i att man ”fäster huvudvikten vid 

symbolen snarare än vid det som den symboliserar”.162 Överhuvudtaget så pekar allt vi gör i 

gudstjänsten mot en större Verklighet, som KG Hammar uttrycker det, då gudstjänsten har en 

funktion av att vara en brygga mot det transcendenta. Det man önskar uppnå med tecken, 

symboler och dogmer är att uppleva en glimt av heligheten bakom dessa skapade nycklar in i 

den gudomliga verkligheten.163 

   Kyrkans uppgift är att vara till för andra och det måste också finnas en öppenhet för verkliga 

möten och samtal – en fortgående dialog på trons väg.  
                                                 
156 Hammar, KG. 2006. s.9-35 
157 Bibeln. 2000. Matt. 22:34-40 
158 Bibeln. 2000. 1 Joh. 4:7-16 
159 Bibeln. 2000. Matt. 12:31 
160 Hammar, KG. 2006. s.126-127 + 166 
161 Hammar, KG. 2006. s.195-199 
162 Hammar, KG. 2006. s.44 + 46. Citat av Thomas Merton 
163 Hammar, KG. 2006. s.44-49 
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I gudstjänsten ska mötet betonas tillsammans med en dialog, lyssnande och tilltal. 

Gudstjänsten ska inte ha formen av föredrag eller föreläsning om Gud utan istället vara ett 

möte med Gud. Trons språk måste också erövras på nytt av varje generation för att bli ett eget 

språk, för kyrkans erfarenhet och formuleringar är en värdefull skatt.164  

   Gudstjänsten ska lägga ett mönster även för vardagen med tjänst åt Gud med tron och 

tilliten som grund. Tron är till för vardagslivet, ja hela vårt liv. Gud står för helheten…Gud 

har med hela skapelsen, hela livet och hela tillvaron att göra. Varje människa är skapad till 

Guds avbild där vi i Jesus Kristus tydligt kan se meningen för varje människa. Att vara kristen 

är att leva i Kristi efterföljelse och att se på andra med kärlekens ögon och se Guds avbild i 

varje människa vi möter. Tron hör samman med kärlek både till Gud och mina medmänniskor 

i den nytestamentliga meningen. Samhörighet och efterföljelse handlar om kärlek och 

kärleksrelationer och i den gemenskapen byggs församlingen upp precis som Jesus säger: 

”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek”.165  

 

9.2 Tradition, historia och vägen framåt 

 

I tusen år har den kristna tron varit en del av samhället där den Sv.kyrkan haft en 

maktposition i samhället med en hierarkisk maktstruktur med ett förmedlande av tron 

kommande uppifrån, där människorna har varit mer eller mindre tvingade till att officiellt 

anamma den kristna tron, och i många fall även leva efter dess moraliska påbud med därtill ett 

socialt tryck från samhället, vare sig de själva hade en personlig tro eller inte. I vår tid så har 

inte Sv.kyrkan kvar den maktpositionen i samhället och måste nu finna andra vägar för att nå 

ut med evangeliet. Denna utveckling är positiv då individen får en frihet att tänka, tro och ta 

emot för att kunna tillskansa sig en egen sann tro. KG Hammar är för samtalets form i kyrkan 

med ett ömsesidigt lyssnande och samtal på trons väg, och inte som det tidigare  

kommunikationsmönstret som kom uppifrån och ned till församlingen.166 

   Den kristna trostraditionen är något som KG Hammar värnar om då den rymmer erfarenhet 

av Gud samlade i kyrkans ord och formuleringar, men menar att gudsbilden med en straffande 

och dömande Gud har förmedlats genom historien i den kristna trosförkunnelsen, istället för 

att mer se till Jesus relation till Fadern.  

                                                 
164 Hammar, KG. 2006. s.54 + 85 + 107 
165 Hammar, KG. 2006. s.73 + 99 + 173-174. Bibelcitat från Joh 13:35 
166 Hammar, KG. 2006. s.110-111 + 114 
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Vi måste också i sann Kristi efterföljd välja bort den gudsbild utan kärlek som de äldsta 

texterna visar prov på.  

   KG Hammar påpekar det gap som finns mellan vad Sv.kyrkans liv ska stå för och vad hon 

faktiskt erbjuder. ”Lära och liv skulle vara ett, bekännelse och organisation skulle vara ett” 

menar han, men Sv.kyrkan har många anställda där det finns en bredd i tolkningen och 

subjektiva prioriteringar av teologiska ståndpunkter, här finner vi en spännvidd från mer 

fundamentalistiska tolkningar till användandet av den modernare hermeneutiken, och lägg 

sedan därtill en invecklad beslutsstruktur inom organisationen.167 Kyrkans ärende är Gud, den 

treenige guden som är Livet, Sanningen och Verkligheten som vi människor försöker fånga 

med våra föreställningar av Gud i dogmer, ord, liturgier, symboler, musik och bilder. En sak 

som KG Hammar värnar om så är det inslag av mystiken i Sv.kyrkans liv, vilket måste vara 

hjärtats pulsslag i en kristen kyrka menar han, vilket det tyvärr inte alltid är. Mystik kan 

definieras som erfarenhet av det gudomliga som berör vårt inre, det som Bibeln kallar  

hjärtat.168 

 

9.3 Den andliga människan av idag 

 

K G Hammar säger: ”Vår tids människor längtar efter erfarenhet och söker erfarenhet. Det 

räcker inte med att ärva tankegångar, tillhöra en tradition och följa tidigare generationers spår. 

Erfarenhet av Gud måste också vara möjlig att få göra”. KG Hammar påtalar även vikten av  

omvändelsen och pånyttfödelsen i Kristi efterföljd vid ett flertal tillfällen. Kristen tro är både 

ett hjärtats tro och en livstydning där varje människas liv antas få sin tolkning och tydning.169 

   Det måste också finnas ett språk för trons erfarenheter.170 KG Hammars åsikt är att kyrkans 

kallelse i vår tid är att dess tecken blir så tydliga som möjligt, ”därför behövs medvetenhet om 

kyrkans språk, om hennes bild- och symbolspråk och behovet av öppenhet för människors 

erfarenheter”.171 Omställningen till ett språk som den yngre generationen förstår och kan ta 

till sig utgör en utmaning för Sv.kyrkan. Hur långt ska och vill man gå för att bemöta detta? 

   Det är påfallande att KG Hammar trycker på efterföljelse av Kristus som det enda sanna 

kriteriet att vara kristen. Efterföljelsen ska sålunda påverka hela människans liv, och det hör 

samman med den fornkyrkliga traditionen som är starkt förknippad med Skapelseteologin,  

                                                 
167 Hammar, KG. 2006. s.58-59 
168 Hammar, KG. 2006. s.34 + 72 + 80 
169 Hammar K G. 2006. s.26 
170 Hammar K G. 2006. s.24 
171 Hammar K G. 2006. s.62 
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där Gud är närvarande i sin skapelse och inte skild från allt skapat, utan det finns en gudomlig 

närvaro och samhörighet med alltings urgrund och källa där: 

  

den som är öppen för detta kan se Gud i allt.172 

 

Att vara kristen är att utöva och leva i tron som berör alla livets områden, och för det krävs  

en omvändelse i klassisk mening när vi ska leva ut en identitet inifrån i Jesu efterföljd. 173 

 

”En ny förankring av livet i Gud beskrivs som en ny födelse.”174 

 

En kristen måste alltså komma till det stadiet att hon i Jesu efterföljd ”ändrar riktning” i sitt 

liv, och lever ut  sin omvändelse fast förankrad i Gud och nåden. 

   Vi har alla utgått från Gud och finns till i Gud och ska återvända till Gud. Han, den treenige 

guden som är den stora och enda Verkligheten. Så beskriver KG Hammar GUD, som är så 

självklart närvarande i allt skapat. Guds rike i sin fullhet levandegör han dock endast vid ett 

tillfälle med dessa ord: 

   

”En gång ska hela skapelsen bli det tecken och sakrament som den är ämnad att vara. 

Skapelsen ska bli så genomlyst av Faderns kärlek att vi alla människor tillsammans med 

Sonen och i Andens enhet kan räcka den tillbaka till Gud”175 

 

 

9.4 Kyrkans främsta uppgift 

 

Den kristna tron måste beröra och det är ärkebiskop emeritus KG Hammar inne på då han 

skriver: ”Kristen tro handlar om verklighetsförståelse. Den är en tolkning av verkligheten.  

Allt vi gör och säger i kyrkan har sin utgångspunkt i ett grundläggande antagande om 

verkligheten. Och det är detta grundläggande antagande om verkligheten som är kyrkans 

existensberättigande. Skulle det vara så att det vi i kyrkan antar som verklighet inte existerar, 

                                                 
172 Hammar, KG. 2006. s.61 + Rom. 11:33-36 
173 Hammar, KG. 2006. s.44 + 206 
174 Hammar, KG. 2006. s.57 Hänvisn. Joh 3:3-12 
175 Hammar, KG. 2006. s.63 
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vad ska vi då med en kyrka till?”176 Gud tillhör i högsta grad verkligheten. Ett synliggörande 

av kyrkan och hennes verklighet bakom orden – Gud - som är närvaron av den verklighet vi 

alla hela tiden lever i, så uttrycker KG Hammar kyrkans uppgift. Kyrkan är tecknet för Kristi 

närvaro och där det finns möjlighet för delaktighet i denna närvaro. Gud är hela tiden 

närvarande i sin skapelse, också i mitt livs allra innersta och hemligaste rum, genom 

Anden.177  

   Gud är Gud. Vi måste låta var sak ha sin rättmätiga plats och ge Gud den plats som tillhör 

honom. Människan kan inte styra och ställa med Gud, Gud finns och kan erfaras i världen och 

alla människor ges erfarenheten av Gud, livserfarenhet är också gudserfarenhet.178 Livet 

självt är en resa i tron och Sv.kyrkan måste vara synkroniserad med den verklighet som 

människor lever i. 

 

9.5 Läran 

 

Det råder en spänning mellan kärleken och läran och för många människor så framstår inte 

kristen tro som grundad i kärleken eller som ett uttryck för kärleksfulla relationer till allt och 

alla. KG Hammar pekar på att det inte tycks finnas något exempel i evangelierna där Jesus 

prioriterade trosformuleringar framför kärleken till medmänniskan. Ändå förhåller det sig så 

att läran kan vara en god hjälp för tron, men kärleken är överordnad läran, fast i praktiken är 

kärleken tyvärr ofta underordnad läran. KG Hammar menar bestämt att tolkningen av alla 

Bibelns texter ska belysas utifrån kärleksperspektivet som Jesus gav sina efterföljare. 

Texternas ”då” och vårt ”nu” måste också beaktas vid tolkningen vilket man gör i dagens 

hermeneutik.179 All denna tolkningsteknik ska mynna ut i det mest trovärdiga budskapet i 

texterna, vars slutsats givetvis kan variera beroende av metod, men KG Hammar förespråkar 

bestämt kärleksperspektivet och texternas ”då” och ”nu”. Han vill lyfta fram kärleken som ett 

viktigt begrepp för alla kristna då också Jesus säger ”av frukten känner man trädet”.180 

Frukten består alltså av vad som kommer ut från trädet och på samma sätt visar våra 

handlingar på vilka slags människor vi är.  

                                                 
176 Hammar K G. 2006. s.19 
177Hammar K G. 2006. s.60 + 62 + 63 
178 Hammar, K G. 2006. s.29 
179 Hammar, KG. 2006. s.10 + 85 + 127 + 180 
180 Bibeln. 2000. Luk. 6:44 
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KG Hammar önskar att kärleken ska få en mer upphöjd ställning inom Sv.kyrkan där kärleken 

till vår nästa och hela skapelsen ska vara främst.181 Denna kärlek ska vara inkluderande i alla 

mänskliga relationer, om så inte är fallet så är det fel på min egen relation till Gud. Alla 

människor är skapade till Guds avbild och vi får inte göra gränsdragningar mot andra, varken 

med fromma argument eller mot dem som har en annan religiös trosåskådning. Den som är 

kristen kan vara trygg i sin egen gudsrelation, som likt Jesus inte drar gränser utan älskar alla 

gränslöst. 182 

   Även de gudomliga undren som Jesus utförde tolkas och lyfts fram på ett handgripligt sätt 

av KG Hammar, med en jordnära och praktisk tillämpning, men även ett djupare teologiskt 

plan finns med i utläggningen. Ett exempel på detta är ”brödundret”183där Jesus har en 

förståelse för alla människors behov av bröd med förebilden att vi ska dela vårt bröd med 

varandra, och därifrån till hur Jesus framställer sig som det bröd som kommer ner från 

himmelen som livets bröd.184 För Hammar är det även väldigt viktigt att inte ställa bibelns 

utsagor och berättelser mot all slags fakta vetenskapen kommit fram till, vilket kyrkan gjort 

genom historien. Vetenskapen kan istället bekräfta de berättelser som Bibeln har, då de på 

inget vis gör anspråk på att själva vara några vetenskapliga utläggningar. Att blunda för eller 

ignorera denna kunskap för att ”försvara” Bibelns berättelser är en dårskap. 

 

9.6 Jämställdhet i Kristus 

 

Hans identitet är unik som en gudsrelation där ”Fadern och Sonen är ett”, där vi blir erbjudna 

denna identitet och att ingå i relationen. Då får jag ett nytt värde som har med Gud att göra. 

Jag blir älskad utan att förtjäna det. Det finns inga avgränsningar i denna identitet utan alla är 

kallade och det finns ingen exklusivitet i denna relation. När en relation är upprättad med en 

helad grundrelation med den treenige guden så kan vi inte utesluta andra och avskilja oss i 

någon slags exklusivitet – då är det fel på vår relation med Gud. Vi måste inkludera alla 

människor i Guds gränslösa kärlek. Alla människor är skapade till Guds avbild och i Jesu 

relationer så blev det gränsöverskridandet synligt, då han umgicks och hjälpte människor som 

var marginaliserade och utstötta.  

                                                 
181 Hammar, KG. 2006. s.177-179 + Hänvisn. Matt 7:20, Joh 15:1-10 
182 Hammar, KG. 2006. s.157-158 
183 Bibeln.2000.  Matt. 14:13-21 ; Mark. 6:30-44 ; Luk. 9:10-17 ; Joh. 6:1-15 
184 Hammar, KG. 2006. s.169-171 
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Svenska kyrkan har en viktig uppgift att förmedla en människosyn där varje individ har sitt 

värde oavsett de yttre omständigheterna.185  

   När det kommer till könstillhörighet så gör Jesus ingen skillnad på män och kvinnor, han 

sätter alltid kärleken till alla människor främst. Gud är bortom manligt och kvinnligt, och det 

är både det manliga och kvinnliga som tillsammans är en avbild av Gud, dessutom är vi alla 

skapade i en mix av bägge könen.186  

 

 

 

10. Slutsats 

 

10.1 Gudstjänsten 

 

Det är främst genom gudstjänsten som evangeliet förs ut och gestaltar Sv.kyrkans tro och 

bekännelse.187 Gudstjänsten är och ska vara ett verkligt möte med Gud, vilket alla mina fyra 

prominenta representanter för den Svenska evangelisk-lutherska kyrkan är helt överrens 

om.188 Gudstjänsten har en central betydelse i sin form av en gemenskap mellan människor 

som firar gudstjänst - en församling - som även är en gudomlig gemenskap - där kulmen nås 

när församlingen möter Kristus i mässans bröd och vin. Gudstjänsten bär också vittnesbördet 

om den treenige guden som är egenskapen kärlek och som försonat sig med hela 

mänskligheten genom Kristus med därtill en plan för hela skapelsen. Den heliga Anden är 

hjälparen som ger liv åt det predikade ordet, evangeliet och sakramentet. Församlingen söker 

Gud där bönen spelar en viktig roll. Lägg sedan till lovsången som är församlingens gensvar 

på Skaparens godhet, och därtill liturgin som är själva bruket av Guds ord och sakrament där 

mänskligt och gudomligt förenas och skapar teologi. Så gudstjänsten är unik i sitt slag och är 

pulsen i den kristnes liv.189  

   Gudstjänstens uppgift är att också fortsätta vara verksam in i vardagen för människor.  

Den lutherska kallelsetanken innebär också sålunda att vi i våra liv gestaltar gudstjänsten.190  

                                                 
185Hammar, KG. 2006. s.20 + 106 + 155-158  
186 Hammar, KG. 2006. s.150-151 + 56 
187 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.9-10 + 13 
188 Giertz, Bo. s.98  +  Modéus, F. s.69  +  Ytterberg, C-B. s.57, 92-93  +  Hammar, KG. s. 50-53 + 108-109 
189 Denna uppsats under rubriken ”Grunden till gudstjänstfirandet”. s.5-8 
190 Giertz, Bo. 2001. s.150 
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Kallelsen är att leva som kristen i världen, och gudstjänsten ska rusta dem för att sändas ut i 

världen.191 KG Hammar beskriver ”vår värld såsom en skapelse, ett utflöde av den verklighet 

vi kallar GUD, och som hela tiden är mer än världen, bortom världen, över världen”.192  

Gud är då i högsta grad involverad i vår vardag och vårt liv, för enligt Bibeln är ”det i Gud 

som vi lever, rör oss och är till”.193 Det går att  konstatera att gudstjänsten inte upphör i 

kyrkan, utan fortsätter vidare i vardagen i den evangelisk-lutherska synen på gudstjänsten. 

   Dessa grundläggande förhållanden i gudstjänsten kan man nog påstå att de fyra 

representanterna är eniga om. Men om man sedan delar upp var sak för sig i gudstjänsten så 

kan man se en skillnad i uppfattning hos de berörda kollegorna, då främst i tolkandet av 

teologin och hur den praktiska utövningen i gudstjänsten ska gå till. Dessa olika inriktningar 

med dess konsekvenser har tidigare redogjorts för i uppsatsen. Här ska jag se på några av de 

slutsatser som kan dras utifrån detta. Vidare ska jag försöka se vilken gudstjänst och tolkning 

av evangeliet som på bästa sätt uppfyller bekännelsen som Sv.kyrkan menar sig följa.  

Svenska kyrkans funktion är att i sann Kristi efterföljd vittna om evangeliet, och som en sann 

bekännelsekyrka så ska evangeliet förkunnas rent och sakramenten förvaltas rätt.194 Detta 

utgår alla mina representanter ifrån, men tolkningen varierar och i verkligheten finns det 

skillnader i detta förvaltande.  

   Kyrkoherde Modéus lägger en tyngdpunkt i sin bok av det faktum att kyrkan utgörs av 

församlingen som verkligen är en gudstjänstfirande församling med högmässan som högsta 

prioritet i församlingsarbetet, där gudsmötet och evangeliet får vara i centrum.195 Kyrkans 

gudstjänst är unik i sin form av en gemenskap med Gud och medvandrarna i tron, som i 

Helgeands församling menar sig uppfylla kallelsen att vara Kristi kropp.196 Här lyckas man 

sätta fokus på gudstjänsten som är grunden i att gestalta och förmedla Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära.197  

   Den högkyrkliga högmässan förhåller sig trofast till Sv.kyrkans dogmer och i enhet med 

trosbekännelsen.198 I vår tid så är det dock inte så vanligt med renodlade högkyrkliga 

församlingar, då den nuvarande Sv.kyrkan har en demokratisk struktur och beslutsprocess.199 

Däremot så lever vissa delar av den högkyrkliga högmässan kvar i högsta grad.  

                                                 
191 Modéus, Fredrik. 2005. s.189 
192 Hammar,KG. 2006. s.21 
193 Bibeln.2000. Apg. 17:28 
194 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. 2000. s.58-59 
195 Modéus, Fredrik. 2005. s.84 + 70-72 
196 Modéus, Fredrik. 2005. s.60 
197 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.9-10 + 13 
198 Giertz, Bo. 2001. s.65-129 
199 Bexell, Oloph. 1988. s.134-135 
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Bland annat så förespråkade Bo Giertz redan på sin tid nattvardsfirande vid varje 

gudstjänst,200 vilket är en strävan även i dagens Sv.kyrka som har återinfört nattvarden201 som 

en viktig del som ska firas så ofta det är möjligt i gudstjänsterna. Den utvecklade liturgin som 

Bo Giertz så ingående beskriver lever i högsta grad kvar i den moderna Helgeands församling. 

Liturgin är mötet mellan mänskligt och gudomligt som skapar teologi och därigenom 

förstärker och understödjer vår egen tro i gudstjänsten.202 Dessa två centrala och viktiga 

områdena i gudstjänsten har åter tagits i bruk efter den högkyrkliga modellen. Sv.kyrkan har 

ju genomgått flera omställningsprocesser, som tidigare redogjorts för, då bland annat 

nådemedlen hade en försvagad position.203 Men nattvardens centrala position och liturgin har 

återfått en stark ställning i gudstjänsten. Då ska vi fortsätta att titta vidare på den viktiga läran 

som påverkar gudstjänsten. 

    

10.2 Läran 

 

Ska då den Sv.kyrkan ta in andra religioners traditioner i sitt utbud av verksamheter?  

Den lutherska traditionen har en stark betoning på läran, den rena läran helt i enlighet med 

den VII trosartikeln i kyrkans bekännelseskrift. Läran är grunden till den kristna 

livsförståelsen och tron. Kan man då med gott samvete börja blanda ihop begreppen med 

andra religiösa trosåskådningar?204 Den Svenska kyrkan tillsammans med den världsvida 

kristna kyrkan besitter en erfarenhet som består av en tvåtusenårig skatt av dogmer, lärdom, 

tradition och tolkning. Just denna rikedom lyfter både KG Hammar och Ytterberg upp och 

som de menar absolut inte får gå förlorad.205 Rätt lära är ett av trons viktigaste kännetecken, 

och dogmerna har dessutom en stark ställning och tradition i den lutherska konfessionen.206 

En invändning till detta påstående är att sedan upplysningstiden så fick dogmerna träda i 

bakgrunden för att lämna plats för förnuftet som skulle råda inom alla områden i samhället. 

Framförallt de protestantiska kyrkorna följde med sin tid, och även dogmerna skulle nu kunna 

förklaras med förnuftet.  

                                                 
200 Giertz, Bo. 2001. s.90 
201 Bexell, Oloph. 1988. s.134-135 
202 Modéus, Fredrik. 2005. s.68-69 + 72 
203 Denna uppsats under rubriken ”Tradition och Historia”. s.8-10 
204 Denna uppsats under rubriken 4.2 ”Vår tid och dess påverkan på dagens Svenska kyrka”. s.15-16 
205 Hammar,KG. 2006. s.85 + Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52 
206 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52 
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En följd av detta blev ”Jesu enkla lära” med Jesus liv som föredöme rent moraliskt och etiskt 

– dogmerna blev nu inte så framträdande och tydliga i Ordets förkunnelse.207  

   För Giertz var det helt naturligt att leva i traditionen och värna om denna skatt. Men 

påverkan från den nya tidens omvälvningar i det svenska samhället såsom av globaliseringen, 

den religiösa pluralismen, konsumtionssamhället och den sekulariserade synen på religion, är 

några av de faktorer som bidrar till ett komplicerat samhälle där medborgarna har svårt att få 

ihop sammanhangen och komma fram till en livs- och trosåskådning.208 Den allmänt dåliga 

kunskapen om Kristendomen som råder idag utgör också ett hinder för både den enskilde 

individen och även för Sv.kyrkan som ska förmedla evangeliet till ”alla”. Lägg därtill den 

protestantiska kyrkan som gärna vill anpassa sig efter den moderna tiden, vilket fått som följd 

att dogmerna trängts tillbaka och får budskapet i predikan att bli mer otydligt.209 Det går att se 

skillnaden om man jämför den evangelisk-lutherska Sv.kyrkan med den romersk-katolska 

kyrkans utövning av läran. De har stått fast vid dogmerna oavsett de historiska 

förändringarna. Det kanske den Sv.kyrkan skulle kunna lära något av? I vilket fall så måste 

man stå upp för evangeliet och dess ursprungliga budskap enligt både KG Hammar och 

Ytterberg.210   

   De här kombinationerna med en allmän utbredd okunskap om den kristna läran bland det 

svenska folket, och en benägenhet av otydlighet i framförandet av dogmerna i det predikade 

Ordet, tillsammans med ett svikande deltagande på gudstjänsterna i Sv.kyrkan, så finns det en 

frestelse i att aldrig beröra de stora frågorna eller på sin höjd väva in dem i populistiska 

föreställningar. I den VII av de förnämsta trosartiklarna i bekännelsen, är budskapet 

otvetydigt att evangeliet ska förkunnas rent och rätt.211  

   Enligt KG Hammar så är kärleksbudskapet det som ska vara övergripande i verksamheten 

och indoktrinera allt, då han önskar att kärleken ska få en mer upphöjd ställning än den har 

idag, då själva läran dominerat genom alla tider, och då skulle istället kärleken till vår nästa 

och hela skapelsen få  komma i första hand i Sv.kyrkans tro och liv.212 Ytterberg förklarar 

nödvändigheten av läran så här: läran är grunden som kan utvecklas till att bli en fast 

förankring i livet. Ändå växer oftast tron fram först innan man omfattar den läromässiga och  

dogmatiska delen, men den rätta läran måste ändå finnas där för att förankra tron.213  

                                                 
207 Tergel,A. 2001. s.412 + 420 
208 Denna uppsats under rubriken 4.1 ”Dagens människas förhållande till gudstjänsten”. s.11-15 
209 Denna uppsats under rubriken 3.2 ”Läran”. s.11 
210 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.112 + 62 + Hammar,KG. 2006. s.85 
211 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. 2000. s.59 
212 Hammar.KG. 2006. s.177-179 
213 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.56-57 
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Den rätta och oförfalskade läran är sålunda mycket viktig för Sv.kyrkans fortsatta framtid som 

förvaltare av evangeliet. 

 

10.3 Tolkningsfrågan 

 

Claes-Bertil Ytterberg har en väldigt praktisk inriktning på sin tolkning av evangeliet som 

upprättar människor var de än befinner sig i livet. Finns det något som Ytterberg totalt är i 

avsaknad av så är det någon form av moralpredikningar i kyrkan. Han varnar till och med för 

om det uppstår ett exklusivt klimat hos de redan etablerade kristna i en församling, så att 

utomstående kan ha svårt att se det verkliga kärleksbudskapet och inte blir accepterade som 

de är. Jesus vände ju upp och ned på hela den mänskliga hierarkin då varje människa har ett 

värde och är älskade av honom och Fadern.214 Det är viktigt både för KG Hammar och Claes-

Bertil Ytterberg med de förebilder som Jesus gav oss i det Nya testamentet. Han är en förebild 

att leva efter och som är grunden till det kristna livet som innebär ett radikalt omvälvande 

kärleksbudskap som går emot gängse normer.215 KG Hammar menar att kärleksbudskapet ska 

genomströmma all tolkning av bibelns texter.216 Även de gudomliga undren som Jesus utförde 

tolkas och lyfts fram på ett handgripligt sätt, med en jordnära och praktisk tillämpning, men 

även på ett djupare teologiskt plan. Ett exempel på detta är ”brödundret”217där Jesus har en 

förståelse för alla människors behov av bröd och förebilden att vi ska dela vårt bröd med 

varandra, och därifrån till hur Jesus framställer sig som det bröd som kommer ner från 

himmelen som livets bröd i nattvarden, syftande på honom som utgiven på korset för oss.218   

   För både Hammar och Ytterberg är det även väldigt viktigt att inte ställa bibelns utsagor  

och berättelser mot all slags fakta vetenskapen kommit fram till, vilket kyrkan har gjort 

genom historien. Vetenskapen kan istället bekräfta de berättelser som Bibeln har, då den på 

inget vis gör anspråk på att vara några vetenskapliga utläggningar. Att blunda för eller 

ignorera denna kunskap för att ”försvara” Bibelns berättelser är en dårskap enligt dem 

båda.219 Bibeln ger oss inte heller något ingående svar på hur eller på vilket vis skapelsen, 

försoningen och frälsningen egentligen - gått till eller ska gå till - istället är bibelns uppgift att 

bära bud om allt detta.220  

                                                 
214 Denna uppsats under rubriken 8.6 ”Jämställdhet i Kristus” s. 31-33 
215 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.66 
216 Hammar.KG. 2006. s.127 + Matt. 22:36-40 + Mark. 12:28-34 + Luk. 10:25-28 
217 Bibeln. 2000. Matt. 14:13-21 ; Mark. 6:30-44 ; Luk. 9:10-17 ; Joh. 6:1-15 
218 Hammar, KG. 2006. s.169-172 
219 Ytterberg, KG. 1995. s.13-15 + Hammar, KG. 2006. s.197-201 
220 Hammar, KG. 2006. s.199 + 173 
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Bo Giertz beskrivning av högmässan med bilder och citat hämtade både från det Gamla 

testamentet som det Nya221 är att han gör en mer bokstavlig uttydning av Bibeln då den har en 

naturlig auktoritet över all annan kunskap. Trohet mot bibelns budskap är självklart ett 

nödvändigt  kriterium, och Ytterberg lyfter fram vikten av att evangeliet förkunnas rent och 

tydligt även när den inte är så bekväm.222 Fredrik Modéus har i hela sin bok ett fokus på 

gudstjänsten som centrum i Sv.kyrkans verksamhet. Som tidigare berörts finns där modellen 

med den tjänstgörande prästen som är öppen och lyssnar in gudstjänstgruppens synpunkter 

om evangelietextens tolkning vid utformningen av predikan. En viktig aspekt av detta är att 

Sv.kyrkan inte kan vara en oas som varken vill höra eller förstå vad som händer och sker ute i 

samhället och världen. Det blir då en skiljelinje mellan tro och vetande och kyrkan måste vara 

en del av verkligheten om hon ska vara intressant för människor enligt KG Hammar.223  

   Något som han också betonar i sin bok är beskrivningen av gudstjänsten som något 

gudomligt mot den större verkligheten som består av GUD, som finns i allt och över allt. 

Claes-Bertil Ytterberg väljer att istället betona och levandegöra Guds rike som ett begrepp, 

som upprättar människor redan här och nu med sitt kärleksbudskap och därtill ett hopp med 

ett evighetsperspektiv om en salig framtid.  

   De olika tolkningar som finns av bibelns texter och budskap visar på den bredd av 

tolkningar som finns i Sv.kyrkan hos enskilda präster och i de skilda traditionerna. Texterna 

ska också kunna förstås i vår egen samtid. Tydligheten i budskapet är givetvis ett kriterium.  

 

10.4 Jämställdhet 

 

Den kristna jämställdheten utgår från att alla människor är jämställda i Kristus: ”alla är ni 

nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er 

Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i 

Kristus Jesus”.224 Bo Giertz med sitt högkyrkliga synsätt tolkade, som jag förstår, denna 

jämställdhet utifrån det patriarkala Gamla testamentets värderingar.  

   De tre övriga representanterna från vår tids Sv.kyrka lägger ut texten så korrekt om 

jämställdheten som ska råda mellan de kristna i församlingen och vid gudstjänstfirandet.  

                                                 
221 Giertz, Bo. 2001. s.65-130 
222 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.62 
223 Hammar, KG. 1995. s.19 
224 Bibeln.2000. Gal. 3:26-28 
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Det är ett kärleks- och jämlikhetsideal som är helt det motsatta till de etablerade mänskliga 

maktstrukturerna i vårat individualistiska samhälle. Både Claes-Bertil Ytterberg och Fredrik 

Modéus ser problematiken med de redan etablerade  kristna i församlingen, som oftast tillhör 

medelklassen, och de som söker sig till Sv.kyrkan och som ibland tillhör andra 

samhällsgrupper.225 En kristen människa vet att hon inte har något att förhäva sig över i 

jämförelse med andra.226 Och som Jesus säger: ”alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om 

ni visar varandra kärlek”.227    

   Hur uppnås då dessa önskvärda egenskaper i praktiken? Fredrik Modéus arbetar för en 

”relationskyrka” som ska bygga upp gemenskapen och kärleken i församlingen, med en 

gemensam huvudgudstjänst, där man firar gudstjänst tillsammans med alla kategorier av 

människor.228 KG Hammar har en önskan om att kärleken skall få en mer upphöjd ställning 

inom Sv.kyrkan, denna kärlek ska inkludera alla mänskliga relationer. Läran har traditionellt 

sett alltid haft en stark ställning.229 Men läran är samtidigt ett viktigt redskap för att föra ut 

evangeliet och etablera en tro om människors jämställdhet i Kristus, som leder till en insikt i 

gudsrikestankens omstörtande kärleks- och jämlikhetsideal.230 Läran och kärleken behöver 

inte utesluta varandra, utan är lika betydelsefulla och viktiga. Martin Luther menade att: 

”den rätta gudstjänsten fyller hjärtat”, där sätet för tron finns och påverkar hela 

människan.231 

 

10.5 Ovanifrån kontra underifrån perspektivet 

 

Gudsmötet och heligheten i gudstjänsten framhålls klart av alla fyra parter, men på vilket vis 

det uppnås ser olika ut. Giertz menar i sin övertygelse om att kyrkan är inrättad ”ovanifrån” 

av Gud. Det får till följd att både hierarkin och ämbetsrollen får en stark ställning. Det är 

bokstavligt talat ”Kristi kyrka”.232 En följd av detta blir då att församlingen ska anpassa sig 

till gudstjänstens utformning. Giertz medger att det för den ovane kan kännas obekvämt och 

svårt till en början,  

                                                 
225 Modéus, Fredrik. 2005. s.153 + Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.75 + s.7 
226 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.75 
227 Bibeln.2000. Joh. 13:35 
228 Denna uppsats under rubriken 5.2 ”En modell av den Svenska kyrkan i vår tid”. s.19-23 
229 Denna uppsats under rubriken 9.5 ”Läran”. s.39 
230 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.66 
231 Aurelius, Carl Axel. 2003. s.54-55 
232 Giertz, Bo. 2001. s.18 
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men så småningom får orden mening och man upplever mötet med Gud.233 Den här modellen 

ger inget större utrymme för en demokratisk beslutsprocess utan ledningen sitter hos dem som 

är professionella på det teologiska området. Denna modell finns inte kvar i sin renodlade form 

eller officiellt i Sv.kyrkan, men ändå lever delar kvar utav den.234  

   Samtalsformen och dialogen är den enda vägen att gå i dagens predikan enligt KG 

Hammar.235 Ytterberg lyfter också upp dialogens form i predikan då det inte går att tala  

”från ovan” till dagens människor som enbart var möjligt då när Sv.kyrkan hade en auktoritär 

position.236 Kyrkoherde Fredrik Modéus arbetar tydligt aktivt med ”underifrån” perspektivet 

där hela församlingen är involverad både i förberedelsen och som aktiva i gudstjänsten.237  

Det kan tyckas vara svårt att lyckas få så många frivilliga att ställa upp och medverka i 

gudstjänsten. Det positiva med denna modell är att den öppnar upp för gemenskapen och 

fungerar i ett ”underifrån” perspektiv då församlingen har inflytande över gudstjänstens 

utformning. Modéus modell liknar mer den traditionella frikyrkan där alla är med och hjälper 

till. Men i frikyrkans fall beror det oftast på att deras intäkter är begränsade så de inte kan 

finansiera avlönad personal till allt. Om Sv.kyrkan väljer eller rent av får lov att välja den här 

vägen, så tror jag att den omställningen kan bli omvälvande för medlemmarna. Svenska 

kyrkan har haft en stabil ekonomi då de haft möjlighet att anställa mycket personal och kunnat 

utöka sitt utbud av olika verksamheter. Men den trenden håller på att vända då man förlorat 

stora delar av sin förankring hos de yngre generationerna och därav tappat många 

medlemmar.238 Den krympande ekonomin gör att besparingar måste göras, kanske inte minst 

på de höga personalkostnaderna. Då blir behovet av frivilliga medarbetare större, men enligt 

Sven Thidevall så beskriver många församlingar redan nu i sina församlingsinstruktioner 

svårigheten att få tillräckligt många att engagera sig ideellt för kyrkans arbete.239 En 

spekulation i varför det förhåller sig så kan förklaras av att det traditionellt har varit den 

avlönade personalen som stått för och utfört arbetsuppgifterna när man kommit till gudstjänst.  

  I Helgeands församling har vi sett hur man praktiserar ett renodlat ”underifrån” perspektiv. 

Där blir språket förankrat i församlingen genom det utbyte som sker mellan de teologiskt 

skolade prästerna och lekmännen.  

                                                 
233 Giertz, Bo. 2001. s.14 
234 Bexell, Oloph. 1988. s.123 
235 Hammar. KG. 2006. s.54-55 
236 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.37 
237 Denna uppsats under rubriken 5.2 ”En modell av den Svenska kyrkan”. s.19-23 
238 Denna uppsats under rubriken 4.1 ”Dagens människas förhållande till Gudstjänsten” s.11-15 + 
     Thidevall, Sven. 2005. s.37 
239 Thidevall, Sven. 2005. s.36 
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Om evangeliet ska kunna förmedlas i enlighet med vad bekännelsen i den V trosartikeln gör 

gällande om evangeliets funktion att frambringa en tro hos åhörarna, så är det en viktig poäng 

att orden också fungerar och förstås av lyssnaren och mottagaren. Dock är både KG Hammar 

och Ytterberg inne på att man måste komma in i traditionen med det språk som har en lång 

och rik erfarenhet av tron. Förhållandet är även så att man först måste tillägna sig detta, för att 

det sedan ska kunna bli ens egen erfarenhet. Men det finns även ett behov av ett nytt språk för 

Gud, nya tankar, nya bilder och symboler, nya riter och former, därför att språket förändras 

ute i samhället och kyrkans språk måste följa med.240        

   Den ”ovanifrån” inrättade kyrkan under enhetssamhällets tid är förbi. Man kan beakta att 

det levde kvar som en realitet i samhället ända in på 1900-talet.241 Dagens människor har 

istället en frihet, som inte var möjlig förrän år 1951, med en valmöjlighet att tillhöra 

Sv.kyrkan eller inte.242Dessutom fick man då även ansluta sig till en annan religionsåskådning 

om man så önskade. I ett sådant nytt klimat så ställer sig ett ”ovanifrån” begrepp sämre, då 

man oftast är främmande för en auktoritär institution. Men samtidigt så finns det  tendenser i 

vårt samhälle bland den yngre generationen, som aldrig upplevt den maktställning som 

Sv.kyrkan haft, som vill bli styrda med en tydlig lära och en auktoritär ledning. Några av 

dessa tendenser finns i vissa kristna trossamfund även idag, där det förekommer en mer 

bibeltrogen och bokstavstroende tolkning av Bibeln,243 som fyller ett behov hos en viss grupp 

av sökande människor. Människor kan söka trygghet i ett trossamfund som har ”alla svaren” i 

en svårförståelig och komplicerad värld som vi lever i idag.244 Men det kan fastställas att 

tydlighet i evangeliets budskap kan vara nog så viktigt. Det innebär en trohet mot läran vid 

predikandet av evangeliet, som ska just vara ett frälsningsbudskap och upprätta människor. 

Som sagt ”rent och rätt” ska evangeliet förkunnas, inte dunkelt eller otydligt.  

   Samtidigt är det viktigt att hitta den rätta sältan för den andliga spisen, för att använda sig av 

liknelsen om saltet som omskrivs i evangelierna,245 då ”konsten är att finna rätt balans mellan 

att mista sältan eller att göra allt till salt”.246  

 

 

 

                                                 
240 Hammar, KG. 2006. s.84-85 + Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.90 
241 Tergel, Alf. 2001. s.518-519 
242 Norstedts Uppslagsbok. 2005. s.1056 
243 Denna uppsats under rubriken 5.1 ”Den högkyrkliga utövningen av gudstjänsten” s.17-19 
244 Denna uppsats under rubriken 4.1 ”Omvärldsanalys” s.13-15 
245 Bibeln.2000. Matt. 5:13 + Mark. 9:50 + Luk. 14:34 
246 Thidevall, Sven. 2005. s.56 
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10.6 Nå ”alla” människor med evangeliet 

 

De flesta församlingsinstruktioner uttrycker också denna vision med ett mål att nå alla 

människor boendes i området av sin territorialförsamling, där till och med även tillfälliga 

besökare är inbegripna i denna omsorg.247 Evangeliets budskap är att Jesus Kristus dog och 

uppstod för alla människor,248 och det faktum att evangeliet dessutom ska predikas för alla 

människor.249  

   Men det kan uppstå en konflikt eller ett gap mellan den sekulariserade gudstjänstbesökaren, 

då all aktuell statistik visar på en väldigt stor utbredd okunnighet bland allmänheten om 

Sv.kyrkans tro och liv.250 Därmed kan bristen på kunskap om grunden till firandet av nattvard 

leda till en respektlöshet för innebörden i Kristi heliga sakrament. Uppstår sedan situationen 

att nattvardsfirandet ses som ett slentrianmässigt återkommande inslag, så är det allvarligt. 

Liturgin kan också ses som helt obegriplig när man inte förstår teologin som ligger bakom 

den. Både Giertz och Modéus är dessutom inne på att det endast ska erbjudas en 

huvudgudstjänst med nattvard. Det går stick i stäv med hur det stora flertalet av Sv.kyrkans 

församlingar idag erbjuder en uppsjö av olika slags anpassade gudstjänster, såsom särskilda 

gudstjänster för familjer, speciella gudstjänster som sinnesrogudstjänst, ökenmässa, 

regnbågsmässa, Taizémässor med meditation, musikgudstjänster, gudstjänster riktade 

speciellt till ungdomar. Det finns ett stort intresse att utveckla och använda sig av dessa 

former inom ledningen i många församlingar.251Att däremot enbart erbjuda en 

huvudgudstjänst där alla slags kategorier av människor är välkomna, öppnar upp för 

mångfaldens gemenskap som firar gudstjänst tillsammans. Den principen är viktig i 

Kyrkoherde Modéus arbete med gudstjänsten.252 KG Hammar är inne på att det behövs och är 

nödvändigt med ett visst utbud av flera slags gudstjänstformer, inte minst med meditativa 

inslag och ett visst utrymme för ett språk som rymmer mina egna erfarenheter som gör att jag 

kan relatera mig själv till det som sker i gudstjänsten.253 Vidare menar han också att kyrkans 

uppgift är att vara till för andra med verkliga möten och samtal – en dialog.254  

                                                 
247 Thidevall, Sven. 2005. s.85 
248 Bibeln.2000. Joh. 3:16 
249 Bibeln.2000. Matt. 24:14 
250 Denna uppsats under rubriken ”Omvärldsanalys” s.11-15 
251 Thidevall, Sven. 2005. s.113-124 
252 Modéus, Fredrik. 2005. s.157 
253 Hammar, KG. 2006. s.108 
254 Hammar, KG. 2006. s.107 
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Denna form av samtal och dialog i gudstjänsten är även en form som Ytterberg bejakar.255 

Modéus låter å´sin sida församlingen vara med och påverka utformningen av predikotexten.256 

Då har man kommit ned på gräsrotsnivå, till församlingen, för att lyssna in de tankar och 

frågor som gudstjänstfirarna själva har. 

   Att föra in jippon av olika slag i gudstjänsten eller ha inslag från andra religioner har 

diskuterats i uppsatsen. Helt kort kan man säga att detta inte är i enlighet med kyrkans 

uppdrag och lära, även om det för tillfället kan väcka nyfikenhet, men också vara 

vilseledande.257 

   En viktig poäng som alla fyra representanter menar på är att alla ska känna sig välkomna att 

delta i Sv.kyrkans gudstjänster, oavsett hur långt man kommit i sin personliga tro. 

Gudstjänsten är unik i sin betydelse av att vara ett möte mellan gudomligt och mänskligt,  

där den personliga tron ska få växa fram i lugn och ro för att kunna rota sig och stå fast. 258  

Tron måste få utvecklas till att bli en sann tro som inte bara består av en yttre fasad som 

krackelerar vid minsta påfrestning eller prövning.259 Nådens ordning kallar Bo Giertz vägen  

till att bli kristen, vilket består av flera stadier i framväxandet i tron. Han är den som har en 

detaljerad tydlighet i sin beskrivning av hela processen i kallelsen, omvändelsen, 

rättfärdiggörelsen och pånyttfödelsen, 260 vilket kan vara till hjälp för den enskilde att förstå 

situationen som kristen på ett bättre sätt. Tron är en relation med Gud, vilket man är eniga om, 

men vi måste också komma fram till ett personligt beslut och ta ställning för om vi vill leva 

som kristna i Kristi efterföljelse. Även KG Hammar och Claes-Bertil Ytterberg uttrycker en 

klassisk omvändelse i den kristnes liv.261  KG Hammar gör sin beskrivning av omvändelsen 

på ett mer övergripande vis som att ”leva ut vår identitet i Jesu efterföljd” och ”en ny 

förankring av livet i Gud beskrivs som en ny födelse”.262 Ytterberg menar att när vi kommer 

till insikt om både vår egen begränsning och att vi är beroende av Gud, så byter man 

världsbild om vad som är sant och rätt, det är betydelsen av den klassiska omvändelsen.263  

En större tydlighet i vad det innebär att bli kristen kanske skulle vara på sin plats,  

                                                 
255 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.37 
256 Modéus, Fredrik. 2005. s.176-177 
257 Denna uppsats under rubriken  4.2 + 7.2 ”Vår tids påverkan på Svenska kyrkan” s.15 + s.25 
258 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52-53 + Hammar, KG. 2006. s.54-55 + Giertz, Bo. 2001. s.13 + 
    Modéus, Fredrik. 2005. s.152-155 + 157 
259 Hammar, KG. 2006. s.111 + Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52-53 + Modéus, Fredrik. 2005. s.149 
260 Giertz, Bo. 2001. s.23-62 
261 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.52 + Giertz, Bo. 2001. s.23-62 + Hammar, KG. 2006. s.206   
262 Hammar, KG. 2006. s.206+57 
263 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.92-93 + 52 
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men betydelsen av gudstjänsten är dock helt klart Sv.kyrkans främsta redskap i sitt uppdrag 

att föra ut evangeliet och ett liv i Kristi efterföljd. Fredrik Modéus värnar ju i sin bok om att 

människor verkligen ska komma och fira gudstjänst. Hur ”marknadsför” man då gudstjänsten 

till den sekulariserade, men andligt törstande och sökande medborgaren.264 Och hur kan man 

lyckas att bryta trenden med ett folk som nära på enbart vänder sig till Sv.kyrkan vid livets 

passageriter265 eller när en katastrof har inträffat, som både Modéus och Ytterberg anser vara 

en ytterst tråkig roll som den Svenska kyrkan har fått som en ambulerande krispatrull i 

samhället. Då och nästan enbart då tas hennes mission i anspråk, för övrigt ska hon bara 

finnas där i ”utifall” situationer då hon kan tänkas behövas.266  

   Gudsmötet, mystiken, andligheten och gudserfarenhet är vad den sökande människan av 

idag önskar.267 KG Hammar lyfter framförallt upp mystikens viktiga roll och betydelse.268  

Han menar också att livserfarenhet är en gudserfarenhet.269 ”Allt handlar om GUD som är 

Livet, Sanningen, Verkligheten…men GUD är också det stora Mysteriet”.270 Mystiken är 

alltså gudserfarenhet som berör vårt inre.271 Ännu en stark önskan, som finns hos KG 

Hammar när det kommer till Sv.kyrkans inre liv, består i att kärleken ska få en mer upphöjd 

plats i verksamheten, vilket skulle vara av stort värde med en kärleksfull och mottagande 

församling med en tillåtande atmosfär, och innebära i praktiken att leva efter Jesus föredöme 

här på jorden .272  

   Guds rikes omstörtande kärleks- och jämlikhetsideal ska återspeglas i kyrkans verksamhet 

enligt Ytterberg.273 Vi blir alla ”ett i Kristus”274 med en sann jämlikhet. Evangeliets budskap 

är väldigt tydligt i sitt kärleksbudskap, då all kärlek har sitt ursprung i Gud.275 Där det finns 

kärlek finns också den heliga Anden som är kärlekens ursprung,276 vilket ska vara ett rådande 

faktum i Guds församling, då ”alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra 

kärlek”.277  

                                                 
264 Denna uppsats under rubriken 4.1 ”Dagens människas förhållande till gudstjänsten”. s.13-15 
265 Denna uppsats under rubriken 4.1 ”Dagens människas förhållande till gudstjänsten”. s.11-12 
266 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.24 + Modéus, Fredrik. 2005. s.60 
267 Modéus, Fredrik. 2005. s.160 
268 Hammar, KG. 2006. s.50-53 
269 Hammar, KG. 2006. s.29 
270 Hammar, KG. 2006. 61 
271 Hammar, KG. 2006. s.34 
272 Hammar, KG. 2006. s.177-179 + Matt. 7:20, Joh. 15:1-10 
273 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.66 
274 Bibeln. 2000. Gal. 3:28 
275 Hammar, KG. 2006. s.126-127 
276 Hammar, KG. 2006. s.166 
277 Bibeln.2000. Joh. 13:35 
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Kärleksperspektivet ska råda i församlingen vilket det tyvärr inte får göra i många fall enligt 

både KG Hammar och Ytterbergs erfarenheter.278 Kyrkoherde Modéus arbetar rent konkret 

med att bygga upp en ”relationskyrka” där delaktighet och synliggörande av varandra i 

församlingen är ett mål, där man också har verksamma strategier för att uppnå detta.279  

Bo Giertz berör inte detta ämne specifikt i sin bok om ”Kyrkofromhet”. En slutsats man kan 

dra är att för honom var Sv.kyrkan ”Kristi kyrka” med sitt heliga gemenskapsliv i 

gudstjänsten, som stod väl rustad  att ta emot ”alla” människor som så önskade komma till 

henne och få del av Ordet och nådegåvorna.280 Men även han är mycket tydlig med att trons 

liv måste tillämpas i praktiken och inte enbart bli en teoretisk övertygelse.281  

   En gemensam konsekvens, som kan dras utifrån alla fyra kyrkliga representanters synsätt, är 

att om en människa tagit ställning för att bli kristen, måste hon också leva i Kristi efterföljd.282 

Och sist men inte minst är att alla människor är kallade till frälsning, så framförandet av 

evangeliet måste kunna förstås och tas emot av alla slags människor. 

 

10.7 Vittnesbörd om Guds rike som ett levandegörande begrepp 

 

Evangeliets uppgift är att upprätta människor här och nu, men även ge dem ett hopp om en 

evig framtid. De som har fått denna ansvarsfulla uppgift ålagd på sig i Sv.kyrkan är dess 

avlönade ämbetsmän och övrig personal, som ska besitta en professionalism att föra ut 

budskapet. Bibelns budskap att alla kristna ska bära vittnesbörd,283 för tron ska inte enbart 

vara en privatsak och vara ”inkrökt i sig själv” som Martin Luther uttrycker det. Efterföljelse 

av Kristus i det egna livet är något som KG Hammar, Claes-Bertil Ytterberg och Bo Giertz 

framhåller mycket tydligt. Fredrik Modéus lägger hela sin tyngdpunkt och inriktning i sin bok 

på vikten av att församlingsborna verkligen är med och firar gudstjänst, vilket är en 

förutsättning för att bli och fortsätta vara kristen. Gudstjänsten ska vara i centrum, det är alla 

fyra representanter eniga om. Det är alltså rätt prioritering i detta sammanhang att sätta till 

alla resurser på gudstjänsten som är ett sådant fenomenalt instrument att förmedla evangeliet 

och det heliga sakramentet i nattvarden, och därigenom bygga upp den kristna personligheten 

och i ett längre perspektiv få ta emot frälsning skänkt genom nåd och tro.  

                                                 
278 Hammar, KG. 2006. s.58-59 + Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.39-40 
279 Denna uppsats under rubriken 5.2 ”En modell av den Svenska kyrkan i vår tid” s.20-22 
280 Giertz, Bo. 2001. s.18 + s.98-99 
281 Giertz, Bo. 2001. s.90-91 
282 Bibeln.2000. Matt. 22:39 
283 Denna uppsats,  rubriken 2.1 ”Den grund som Svenska kyrkan har i sitt uppdrag att förmedla gåvorna”. s.5 
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Allt enligt den bekännelse som klargör denna process, inte minst i  IV, V och den VII av 

trosartiklarna.284 

  Vad är då evangeliets budskap? Svaret är givet med hela Skapelsens och mänsklighetens 

försoning i Kristus, de dödas uppståndelse, ett evigt liv och Guds rikes fulla inträde i 

himmelen och på jorden med herren Jesus Kristus. Helt enligt den kristna trosbekännelsen. 

Detta är inte en enkel uppgift att förmedla på ett sätt så att det förstås som en verklighet.  

KG Hammar återkommer ständigt till att kyrkans uppgift är att förkunna om den yttersta 

verkligheten - som är verklig.285 Den reformatoriska tolkningen av Guds rike är en verklighet 

som berör allt levande, hela Skapelsen är inbegripen. KG Hammar gör en beskrivning av 

Guds rikes fullhet: ”Och hela skapelsen ska en gång bli vad den är ämnad att vara, genomlyst 

av Faderns kärlek”.286 Då kan det inte heller förekomma någon predikan om jordens 

undergång, vilket det görs i vissa kristna kretsar. Istället ska det predikas om den verkliga 

upprättelsen för hela Skapelsen i Guds rike. Det är i högsta grad en verklighet. Det kristna 

budskapet måste vara relevant och förståeligt för människors egen tillvaro, och det är i högsta 

grad budskapet i evangeliet. Och som Claes-Bertil Ytterberg beskriver så bra om en Gud som 

är kärlek och upprättar människor: ”Då får tillvarons tvetydigheter ett helt annat perspektiv 

när de blir genomlysta av en gudomlig närvaro”.287 ”Gud inom oss”, så uttrycker KG Hammar 

föreningen med Gud och oss själva varandes Guds tempel.288    

   Denna ansvarsfulla uppgift att föra ut budskapet om evangeliet och Guds rike har blivit 

anförtrott kyrkan och hennes ämbetsutövare och som måste tas på största allvar, då den är en 

del av och berör den verklighet som vi alla lever i, både här och nu - och i ett 

evighetsperspektiv. Kyrkans verksamhet är unik i sitt slag eftersom hon har ett gudagivet 

uppdrag, som i högsta grad är en verklighet i rörelse framåt som angår hela mänskligheten!!!  
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285 Hammar, KG.2006. s.19 
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287 Ytterberg, Claes-Bertil. 1995. s.57 
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