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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka den gudsbild som framkommer i texter skrivna av ärkebiskop emeritus 
Desmond Tutu. De texter som behandlats är tillkomna mellan år 1976 och 2010 och härstammar från så väl böcker 
som brev, artiklar, tal, intervjuer samt predikningar. Uppsatsen är genomförd i form av en kvalitativ litteraturstudie. 
 
I resultatet framkommer att Tutu representerar en gudsförståelse där Gud framför allt står för kärlek, befrielse, seger 
och försoning. Tutus Gud uppmanar till världsligt engagemang och agerar i historiska och politiska situationer. Den 
Gud som Tutu talar för är en Gud som tar ställning för de förtryckta och som även har en särskild kärlek och omsorg 
för syndaren. Enligt Tutu kan människan möta Gud i sitt eget inre och genom sina medmänniskor, som alla är en 
Guds avbild. En slutsats av studien är även att Tutu gör ett visst ställningstagande i fråga om Gud och genus då han 
talar för en genusneutral gudsbild. Den gudsbild som presenteras i Tutus texter definieras i stor utsträckning av 
förhållandet mellan Gud och människan.    
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Förord 
Det goda är starkare än det onda. 
Kärleken är starkare än hatet. 

Ljuset är starkare än mörkret. 

Livet är starkare än döden. 

Segern är vår genom honom som älskar oss.1 

 

 

                                                
1 Tutu, D. (1996), sid. 96 
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1. Inledning 
Desmond Tutu, ärkebiskop emeritus och fredspristagare, är en av vår tids mest betydelsefulla kristna 

ledare, såväl i fråga om tro som politik. Tutu är en av dem som kom att personifiera det sydafrikanska 

apartheidmotståndet under 70- och 80-talet och har alltsedan dess haft en viktig roll i kampen för 

mänskliga rättigheter.2 Tutus gudstro är på många sätt en källa till det mod och den kampglöd han 

uppvisat. För honom står det politiska engagemanget inte vid sidan om hans tro utan är istället starkt 

integrerat.3 Detta blev tydligt för mig när jag läste en artikel i Sändaren om Tutus besök på bokmässan i 

Göteborg 2007. Där talade han inför en manifestation till stöd för demokratirörelsen i Burma och 

uppmanade omvärlden att sätta press på Burmas militärjunta. Tutu verkade övertygad om att det finns en 

väg ut ur också de svåraste av situationer, något han tydligt fick erfara i Sydafrika, och han förklarar: 

”Under apartheidtiden var jag ibland arg på Gud. Ändå var det till honom jag vände mig med all min 

smärta. Till vem skulle jag annars gå?”4 Det som fängslar mig i Tutus religiositet är just att tron på Gud 

inte är en avskild enhet, utan att det istället finns en direkt koppling till människors liv i världen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Min uppsats i kristen trosåskådning kommer jag ägna åt att undersöka Desmond Tutus gudsbild. Syftet 

med studien är att beskriva gudsbilden så som den kommer till uttryck i Tutus egna texter, i det här fallet 

8 av hans böcker som är utgivna mellan år 1982 och 2010. För att göra detta tar jag min utgångspunkt i 

följande frågeställning: 

- Vilken gudsbild framkommer i Desmond Tutus texter? 

 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar undersöka Tutus gudsbild, så som den framställs i hans texter som är utgivna i bokform. 

Av praktiska skäl är undersökningen avgränsad till de böcker som finns tillgängliga genom fjärrlån från 

olika bibliotek i Sverige. Ytterligare en avgränsning har gjorts så att studien inte omfattar böcker där Tutu 

endast skrivit förordet.  

 

Gudsbilden är ingen avskild del av Tutus teologi vilket gör att det i studien inte bara är gudsbilden som 

kommer att omnämnas, men det är den som står i centrum. 

                                                
2 Allen, J. (2007), sid. 455 
3 Tutu, D. (1985), sid. 99 ff; Tutu, D. (1995), sid. 131  
4 Larsson, C. och Stenberg, M. (2007), ”Tutu lämnar ingen oberörd”, Sändaren (2007-10-04), sid. 24 
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1.3 Källmaterialet 

Valet av källor skedde genom en sökning i LIBRIS5 den 15 oktober 2010. Sökordet jag använde var 

”Desmond Tutu”, vilket gav 87 träffar, däribland även titlar där Tutu endast författat förordet samt böcker 

om Tutus liv och verkan. Av de 87 träffarna utgjordes flera av samma titel, ibland på flera språk. Flertalet 

av de texter jag valt att använda är ursprungligen skrivna på engelska. I den här undersökningen har jag 

använt mig av de svenska översättningar som finns att tillgå för att effektivisera arbetet tidsmässigt. Det 

kan dock vara bra att påpeka att jag möjligen hade tolkat Tutus ordval på något annat sätt än vad 

översättarna av Tutus böcker valt att göra.  

 

Undersökningen omfattar totalt åtta av Tutus böcker som är utgivna mellan år 1982 och år 2010. En del 

av materialet, så som Crying in the Wilderness, Hopp och lidande samt Kampen för Sydafrikas befrielse 

härstammar dock från brev, artiklar, tal, intervjuer och predikningar som Tutu skrivit från år 1976 och 

framåt, vilket gör att min uppsats tidsmässigt inbegriper hela Tutus författarskap. En av böckerna i min 

undersökning, The wisdom of Desmond Tutu, utgörs av citat och är sammanställd av Michael Battle. När 

det gäller Afrikansk bönbok utgörs den av böner från afrikanska traditioner och i inledningen av varje 

kapitel delar Tutu med sig av en teologisk reflektion. I Ingen framtid utan förlåtelse berättar Tutu om 

arbetet i Sannings- och försoningskommissionen. Boken är främst inte ett teologiskt verk, men är ändå 

genomsyrad av Tutus religiösa livshållning. I Gud har en dröm delar Tutu med sig av sitt hopp inför 

framtiden och förklarar att människan kan få fungera som en Guds medarbetare för att skapa en bättre 

värld. För den senaste av titlarna, Om godhet, står inte Desmond Tutu som ensam författare utan den är 

skriven tillsammans med hans dotter Mpho Tutu. Jag utgår dock ifrån att Desmond Tutu står bakom hela 

bokens innehåll.  

 

Angående biografier och källor för den historiska kontexten har jag främst utgått från John Allens bok 

Rättvisans rebell. Detta val grundar sig på att Allen har följt Tutus arbete på nära håll då han under flera 

års tid tjänstgjorde som Tutus pressekreterare och som informationschef på Sannings- och 

försoningskommissionen i Sydafrika. Ytterligare en styrka med Allens biografi är att den är utgiven så 

sent som 2007.   

 

1.4 Forskningsläget 

Som bakgrund till undersökningen presenterar jag bland annat två tidigare studier, gjorda i mitten av 90-

talet, som berör Tutus teologiska budskap. Den ena studien, Desmond Tutu’s message – a qualitative 

                                                
5 http://libris.kb.se/ 
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analysis,6 placerar Tutu i den befrielseteologiska kontexten och den andra studien, Models of black 

theology,7 berör Tutu utifrån svart teologi och behandlar social analys inom teologi. En styrka hos dessa 

båda tidigare studier är att de på ett tydligt sätt placerar Tutu i ett övergripande teologiskt sammanhang 

och på så vis ger mig något att pröva mitt resultat emot. Författarna till de ovannämnda studierna har 

skrivit om Tutus teologi i stort, medan mitt fokus riktas mot hans gudsbild. Min studie är också mer 

övergripande i fråga om tid då den omfattar texter skrivna under en period på över trettio år. En mer 

utförlig beskrivning av de resultat som presenteras i Desmond Tutu’s message – a qualitative analysis 

samt Models of black theology redogör jag för i uppsatsens bakgrundsdel.  

 

1.5 Metoddiskussion 

Den här uppsatsen är en litteraturstudie där jag analyserar och tolkar vad Tutu har skrivit om Gud. Mitt 

arbete har gått ut på att söka efter direkta och indirekta beskrivningar av Gud i Tutus böcker. Ett exempel 

på en indirekt beskrivning av Gud kan var när Tutu talar om människorna som Guds barn, viket leder till 

att Gud går att beskrivas med hjälp av bilden av en förälder.  

 

I mötet med Tutus texter har jag under läsningens gång systematiskt markerat de stycken och meningar 

som på något sätt beskriver Gud. De gudsrelaterade formuleringarna kategoriserade jag sedan och allt 

medan läsningen fortgick kom kategorierna att utökas i antal. Exempel på kategorier var: 1) Tutus 

beskrivning av Gud relaterat till människovärde, 2) Tutus beskrivning av Guds kärlek, 3) Tutus 

beskrivning av Gud som människans absoluta beroende. För att göra resultatet mer överskådligt 

grupperade jag sedan kategorierna så att de kom att utgöras av mer övergripande teman. Mina teman är 

alltså ett resultat av den här studien och utgör också rubrikerna i mitt resultatkapitel: 

- Gud älskar människan och utgör grunden för hennes värde. 

- Gud tar ställning, agerar och befriar. 

- Gud segrar och transformerar. 

- Gud försonar och helar. 

- Gud är världslig och andlig. 

 

Alan Bryman menar att analyser i kvalitativa studier ofta sker fortlöpande under arbetets gång, från det att 

den första litteraturen behandlas.8 Avseende reliabiliteten menar jag att de teman och rubriker som blev 

resultatet av studien möjligen hade kunnat få en annan utformning om de växt fram i ett sammanhang då 

texterna hade lästs i en annan ordning eller av en annan person. Andra läsningar är också möjliga. Jag gör 

                                                
6 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995)  
7 Kunnie, J. (1994) 
8 Bryman, A. (2002), sid. 373, 458 
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inte anspråk på att redogöra för en enda sann förståelse av Tutus gudsbild, men jag menar att det ändå 

finns grund för mina slutsatser. För mig var tillgängligheten den avgörande faktorn till varför jag läste 

böckerna i en viss ordning. Mina egna tankar kring Tutus texter kom att varvas med biografier om hans 

liv. Tutus texter läste jag heller inte i kronologisk ordning, men jag försökte ändå att ha den historiska 

kontexten i åtanke och läsa på ett reflekterande sätt. Under arbetets gång kom min läsning så att säga att 

överskuggas av min förförståelse, och jag anser att det här är en oundviklig följd av varje kvalitativ 

litteraturstudie. Ett sätt för mig att kontrollera studiens validitet har varit att jämföra med resultaten av den 

tidigare forskning jag presenterar. I förhållande till dessa har jag funnit såväl likheter som skillnader vilka 

redovisas för i den avslutande diskussionen.    

 

1.6 Definitioner 

 

Gudsbild 

Begreppet gudsbild används i den här uppsatsen synonymt med ordet gudsförståelse och har att göra med 

hur en person, i det här fallet Tutu, föreställer sig Gud. Utifrån hur jag använder begreppet kan en 

gudsbild innefatta föreställningar om Guds egenskaper, Guds natur och hur Gud står i relation till 

människan och universum.  

 

”Han” om Gud 

I sitt första kapitel i boken Gud har en dröm skriver Tutu följande: 

 
Jag talar om Gud som Han, men detta är något som många finner stötande. Så även jag. Det låter 
påskina att Gud i högre grad är en Han än en Hon, vilket helt klart inte är fallet. I våra sydafrikanska 
bantuspråk har vi lyckligtvis ingen genusskillnad mellan pronomen och slipper följaktligen detta 
problem. För att undvika klumpiga vändningar i engelskan har jag valt att följa konventionen, men 
jag ber läsaren om ursäkt för denna bristande precision i andligt hänseende; den har sin grund i en 
grammatisk nödvändighet.9 
 

Den grammatiska problematiken när det gäller pronomen infinner sig även i det svenska språket. 

Eftersom jag skriver om Tutus gudsbild väljer jag att i likhet med honom skriva om Gud som han. Gud 

blir en han i språket – men inte i teologin.  

 

2. Bakgrund 
Inledningsvis följer en kort beskrivning av den historiska kontext i vilken ärkebiskop Tutu växte upp och 

var verksam som ledare. Jag redogör också för den sydafrikanska befrielseteologin som kom att växa 

                                                
9 Tutu, D. (2004), sid. 22 
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fram i detta sammanhang. Därefter följer en presentation av Tutus liv och verksamhet i from av en kort 

biografi. Slutligen redogör jag för lite av det som tidigare skrivits om Tutus teologiska tankegångar. 

 

2.1 Den historiska kontexten i Sydafrika   

Det som främst kännetecknar den historiska kontext som Tutu till en början arbetade i var 

apartheidsystemet. De första européerna bosatte sig i den sydafrikanska Kapprovinsen i mitten av 1600-

talet. Redan då förekom det rasdiskriminering och förtryck av de svarta, så även under det brittiska styret 

på 1800-talet. När den sydafrikanska unionen bildades 1910 blev undertryckandet av landets urinvånare 

en del av det politiska systemet men dess mest särpräglade form uppkom efter att nationalistpartiet fick 

makten 1948.10 Under 42 års tid låg sedan makten i händerna på Boerna vilka var ättlingar till de första 

europeiska bosättarna. Parlamentet stramade åt redan befintliga bestämmelser och instiftade nya lagar 

vilket bland annat resulterade i massförflyttningar av människor. Den svarta delen av befolkningen 

delades upp i olika etniska nationer och det var inte längre tillåtet att bo var man ville.  De svarta, som 

utgjorde 68 % av befolkningen hänvisades till så kallade bantustaner, eller ”hemländer”, som utgjorde 13 

% av landets yta. De vita utgjorde 21 % av befolkningen men hade all offentlig makt över landet.11 För att 

hålla kontrollen över Sydafrika som geografiskt delades upp i vita och svarta områden tillämpades så 

kallade passlagar. De var konstruerade för att hålla den svarta delen av befolkningen ”inom sitt område” 

genom att kontrollera hur de rörde sig, hänvisa dem till sina ”hemländer”, eller till städerna där de 

betraktas som immigrerad arbetskraft. Med hjälp av passlagarna kunde de vita i Sydafrika hålla landets 

välgång och egendom för sig själva genom att köra bort svarta från industriella områden där det fanns gott 

om anställningar och pengar.12 Det var inte ovanligt med arresteringar då en svart person inte kunde visa 

upp sitt pass vid kontroll.13   

 

En följd av passlagarna blev att svarta familjer splittrades. När svarta arbetare sökte jobb i vita städer 

utanför ”hemländerna” kunde de bara göra det som migrerande arbetskraft, och männen tvingades då att 

lämna sina familjer. Men arbetarnas hustrur följde i vissa fall med sina män och slog läger på öppna 

områden i staden. Regeringen ingrep med massaresteringar och förstörde de läger som byggts upp. Trots 

påtryckningar både utifrån och inom landet fortsatte regeringen att följa denna policy till långt in på 80-

talet.14 Tutu ansåg att passlagarna mer än något annat visade att de svarta var andra klassens invånare i sitt 

eget land.15 

                                                
10 Allen, J. (2007), sid. 19, 71; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 15; Tutu, D. (1995), sid. 23-24 
11 Allen, J. (2007), sid. 72; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 15  
12 Tutu, D. (1982), sid. 72-73; Tutu, D. (2000), sid. 239 
13 Tutu, D. (1982), sid. 73 
14 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 21; Tutu, D. (1982), sid. 72-73; Tutu, D. (2000), sid. 240 
15 Tutu, D. (1982), sid. 72-73; Tutu, D. (2000), sid. 240 
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Apartheidsystemet resulterade även i att skolgången för svarta barn försämrades. År 1950 fanns det bara 

plats för mellan en tredjedel och hälften av alla svarta barn i skolåldern. Regeringens subventioner för de 

svartas utbildning begränsades genom att de baserades på skatteintäkter från svarta medborgare, som hade 

de lägsta inkomsterna. Den utbildning som fanns erbjöds nästan uteslutande av kyrkor. Men kyrkornas 

skolor räckte inte till på långa vägar och när de statliga subventionerna för friskolor avskaffades tvingades 

kyrkorna lämna över ansvaret till regeringen eller stänga skolorna. Den så kallade bantuutbildningen som 

inrättades var så att säga anpassad för svarta med mindre resurser och kortare skolgång.16  

 

En metod som de vita i Sydafrika använde sig av för att kunna styra över de svarta var att låta en liten del 

av den svarta befolkningen få del av de vitas privilegier.17 Men i stort blev de svarta allt mer frustrerade 

av det systematiska förtryck de utsattes för. De svartas reaktion och respons på apartheid kom under tidigt 

1960-tal då African National Congress (ANC), liksom Pan Africanist Congress (PAC), formade 

opposition och organiserade protester. Till en början var demonstrationerna fredliga, och så även polisens 

bemötande. Men i samband med en demonstration mot passlagarna i Sharpeville den 21 mars 1960 kom 

polisen att öppna eld mot demonstranterna. 69 personer uppges ha dödats och uppskattningsvis mellan 

185 och 190 personer skadades. Av dem sköts 70 procent i ryggen då de försökte fly från polisen.18 

 

I och med denna händelse förändrades det politiska klimatet i Sydafrika. Regeringen kom att förbjuda alla 

offentliga möten i oroliga områden och ANC och PAC klassades som illegala organisationer som 

bannlystes. Många av partiernas anhängare tvingades gå under jorden eller fly från landet.19 En annan 

förändring var också att många i befrielserörelsen beslöt sig för att överge sina helt fredliga metoder och 

istället övergå till väpnad kamp.20 Det var i samband med det osäkra politiska läget efter 

Sharpvillemassakern som ANCs ledare, Nelson Mandela, greps och dömdes till livstids fängelse.21 

 

En andra händelse som kom att skaka landet var det som inträffade i och med Sowetoupproret den 16 juni 

1976. I Soweto, en förstad till Johannesburg med övervägande svarta invånare, anordnade skolbarnen en 

illegal protestmarsch för att bland annat protestera mot att afrikaans, som ansågs vara förtryckarnas språk, 

skulle användas som ett huvudspråk i undervisningen. Till protestmarschen samlades mellan 10 000 och 

20 000 elever. När de kom fram till det tänkta målet för marschen möttes de av beväpnade poliser som 

kastade in tårgas i folkhopen. Eleverna besvarade detta med stenkastning, varpå polisen öppnade eld. 

                                                
16 Allen, J. (2007), sid. 75-77 
17 Kunnie, J. (1994), sid. 35 
18 Allen, J. (2007), sid.87-88; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 16; Tutu, D. (1982), sid. 15, 40-41 
19 Allen, J. (2007), sid. 88, 90; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 16  
20 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 22; Tutu, D. (1982), sid. 20, 41-42; Tutu, D. (2000), sid. 111  
21 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 25 
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Under månaderna som följde spred sig upploppet vidare över landet och i samband med de oroligheterna 

dödades minst 660 personer på tio månader. De flesta av de dödade var under 24 år.22 Utöver skolstrejker 

blev resultatet att många unga lämnade landet för att delta i träningsläger till förmån för det väpnade 

apartheidmotståndet.23 

 

Under slutet av 1960-talet och under 1970-talet utvecklades de svartas medvetanderörelse – Black 

Consciousness Movement. Dess anhängare ägnade sig åt att uppmuntra svartas stolthet och 

självförtroende och uppmanade till trots mot passlagarna. Med tiden blev rörelsen en politisk 

maktfaktor.24 Med stöd av antiterrorlagen arresterades rörelsens främsta ledare, Steve Biko, i mitten av 

augusti 1977. Han sattes i isoleringscell i nästan tre veckor och den 12 september dog han på grund av 

hjärnskador som orsakats i samband med ett förhör.25 Allen skriver att Biko var (åtminstone) den tionde 

politiska fången som dog i fängelse det året.26  

 

Stämningen i Sydafrika var vid det här laget våldsam och orolig både från polisen och 

säkerhetsstyrkornas håll och från ungdomarnas och motståndsrörelsernas sida. Den 20 juli 1985 kom 

regeringen att utlysa undantagstillstånd och härmed fick polisen stor makt att kontrollera folket och 

undantrycka information. Brottsvåldet fortsatte att öka och en metod regeringen använde för att hantera 

det svåra läget var att hålla människor fängslade utan rättegång, under kortare eller längre tid.27 Allen 

skriver att regeringen gav polisen befogenhet att häkta personer i förebyggande syfte, en metod som 

syftade till att neutralisera politiska motståndare genom att helt enkelt låsa in dem.28 

 

Det våldsamma politiska motståndet kom att trappas upp och det blev även vanligare med konflikter 

mellan svarta. Särskilt utsatta blev de människor som misstänktes vara medhjälpare åt polisen. En brutal 

metod som användes mot förrädarna var den så kallade ”halsbandsmetoden” då man dränkte in ett däck 

med bensin och placerade det runt halsen på en påstådd förrädare och tände på.29  

 

Under det att undantagstillståndet gällde var det förbjudet med större samlingar. Det enda tillfällen att 

uttrycka sina politiska ambitioner var i samband med någon av de begravningsceremonier som hölls till 

minne av dem som föll offer för det politiska våldet. Dessa begravningar drog till sig många tusentals 

                                                
22 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 17; Allen, J. (2007), sid. 184-185; Allen i Tutu, D. (1995), sid. 33 
23 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 17; Tutu, D. (1982), sid. 14 
24 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 25, 35 
25 Allen, J. (2007), sid. 191; Tutu, D. (2000), sid. 24, 35  
26 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 35 
27 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 19-20; Allen i Tutu, D. (1995), sid. 111 
28 Allen, J. (2007), sid. 348 
29 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 111-112 
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besökare och genererade dessvärre ofta nya oroligheter och våldsamheter, och därmed nya dödsoffer.30 

Det förekom också att gudstjänster anordnades istället för förbjudna sammankomster.31 Även dessa drog 

till sig stora skaror människor. 

 

Undantagstillståndet höll i sig ända till de reformer som följde av att Frederik Willem de Klerk tillträdde 

som president i september 1989.32 Det var i och med detta som man på allvar började märka att 

situationen i Sydafrika förändrades till fördel för de svarta. I februari 1990 hävde de Klerk förbudet mot 

politiska partier och meddelade att Mandela skulle friges.33 Det följde en fyra år lång förhandlingsprocess 

mellan president de Klerk och ANCs ledare Mandela vilket bland annat resulterade i ett beslut om att en 

samlingsregering skulle bildas.34 Förhandlingar som skulle leda till de svartas befrielse beskrivs som 

mycket väl fungerande,35 och 1993 fick Mandela och de Klerk ta emot Nobels fredspris för hur de 

hanterade övergångsperioden.36 Men de fyra år som sträckte sig mellan Mandelas frigivning och det 

första demokratiska valet 1994 innebar även stora oroligheter och fortsatta politiska våldsamheter.37 

Ungefär 14 000 sydafrikaner fick sätta livet till. Allen skriver att det förekom fall där våld provocerats 

fram av militär och polis för att demokratiarbetet skulle ta skada.38 Och trots framgångarna i 

förhandlingarna på regeringsnivå tilltog även våldet mellan olika svarta grupper,39 många kyrkoledare 

gjorde stora ansträngningar och propagerade för fredliga metoder för att få slut på blodbadet.40  

 

Den 27 april 1994 hölls det demokratiska val som kom att leda till att Nelson Mandela blev Sydafrikas 

president. I detta val röstade miljoner sydafrikaner för första gången i sina liv.41 Men landet stod 

fortfarande inför en stor utmaning när det gällde hur man skulle kunna ena befolkningen. Den nya 

regeringen tillsatte då en kommission som fick namnet Sannings- och försoningskommissionen.  Allen 

förklarar att Sanningskommissionens uppgifter låg på flera plan. De skulle bland annat utreda och 

redogöra för grova överträdelser mot mänskliga rättigheter (vilka definierades som mord, 

tvångsförflyttningar, tortyr och svår misshandel) som begåtts under tiden mellan Sharpvillemassakern 

1960 och Mandelas tillträde 1994. Kommissionen skulle också ta ställning till nådeansökningar från 

gärningsmännen samt inför regeringen lägga fram rekommendationer om ersättning till offren.42 Det avtal 

                                                
30 Allen, J. (2007), sid. 261, 263, 265, 382-383 
31 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 177, 182 
32 Allen, J. (2007), sid. 359; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 19  
33 Allen, J. (2007), sid. 362-364; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 23; Allen i Tutu, D. (1995), sid. 199 
34 Nationalencyklopedin (1995), uppslagsord: Sydafrika 
35 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 23 
36 Allen, J. (2007), sid. 419 
37 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 267 
38 Allen, J. (2007), sid. 376 
39 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 235 
40 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 218 
41 Allen, J. (2007), sid. 391-92; Pieterse, H. J.C.  (Red.) (1995), sid. 25 
42 Allen, J. (2007), sid. 401 
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som kommissionens arbete byggde på föreskrev att det inte skulle förekomma någon vedergällning eller 

hämnd, detta för att sydafrikanerna skulle ha möjlighet att skapa ett nytt land som var oförstört av ras- 

och gruppkonflikter. Tutu betonar att kommissionen skulle vara ett viktigt bidrag till försoningsprocessen, 

den skulle främja, men inte ensam uppnå det åtråvärda målet.43 Sedan Nelson Mandelas presidentperiod 

mellan 1994 och 1999 har ANC fortsatt att sitta i regeringsställning och har än idag den dominerande 

makten i Sydafrika.44 

 

2.2 Den sydafrikanska befrielseteologin 

Det apartheidsystem som så länge överskuggade det sydafrikanska samhället hade också sin motsvarighet 

inom kyrkorna som återspeglade samhällets segregation.45 Den vita holländska reformerta kyrkan erbjöd 

en teologisk grund för apartheid och gav till och med lagförslag för att kunna åstadkomma en av Gud 

godkänd rasåtskillnad.46  Den anglikanska kyrkan var utåt sett alltid motståndare till apartheid i sina 

ställningstaganden men levde ändå på ett sätt som överrensstämde med apartheid. Det hände att vita 

församlingsmedlemmar inte ville ta emot nattvarden sida vid sida med sitt svarta tjänstefolk.47 Men det 

var också tydligt att apartheidmotståndet var starkt representerat inom kyrkorna och dess ledare hade ofta 

en central roll i den fredliga kampen.48  

 

Det var i en kontext som kännetecknades av diskriminering, avhumanisering och förtryck som den 

sydafrikanska befrielseteologin kom att växa fram.49 Hendrik J.C. Pieterse beskriver det som att teologin i 

Sydafrika under många år hade karaktäriserats av pietism, fundamentalism, biblicism och individualistisk 

moralism, men att denna teologi inte var kompetent att ge svar på de frågor som ställdes av svarta 

sydafrikaner som var offren för apartheid. De kristna som led under förtrycket började fråga sig vad som 

var meningen med tron i deras situation.50 Många svarta teologer ställde sig kritiska till teologin i väst och 

formade sitt eget sätt att tolka Bibelns texter, med fokus på de förtrycktas perspektiv. De fann att temat 

om förtryck, exodus och Jesus som Befriaren var framstående i Bibeln51 och man hänvisade bland annat 

till exodustexten och Luk 4:18.52 Det blev viktigt med trons praxis i den konkreta situationen i samtiden. 

                                                
43 Tutu, D. (2000), sid. 171, 173 
44 http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa; http://www.ne.se/sydafrika; http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydafrika 
45 Tutu, D. (2000), sid. 290 
46 Tutu, D. (2000), sid. 193-194 
47 Tutu, D. (2000), sid. 194-195 
48 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 151-152 
49 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 25 
50 Pieterse, H. J.C. (Red.) (1995), sid. 26 
51 Pieterse, H. J.C. (Red.) (1995), sid. 28 
52 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 32 
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Befrielsen var en Guds handling, men det var samtidigt viktigt att människan var med i denna pågående 

befrielseprocess.53  

 

Befrielseteologin förespråkade icke-våld och vissa metoder att ta till innebar civil olydnad. Den civila 

olydnaden sågs inte enbart som en taktik utan var att betrakta på ett djupare plan än så. Genom civil 

olydnad trotsades apartheidlagarna, därför att de sågs som syndiga mänskliga lagar, och istället 

hänvisades till en högre lag – Guds lag. Kyrkans profetiska uppdrag var viktigt att utleva i det politiska 

och sociala livet och befrielseteologerna menade att evangeliet skulle utlevas i handling. På så sätt skulle 

Guds rike bryta in i den nutida socio-politiska verkligheten. Den civila olydnaden sågs som en del av det 

profetiska vittnesbördet mot apartheid. Med hänvisning till Apg 4:19 och 5:29 betonades att det är 

viktigare att följa Guds vilja än människors.54 

 

Befrielseteologerna förkunnade att Gud brydde sig om de svartas situation och skulle svara på förtrycket 

genom att befria. Frälsning innebar inte bara syndernas förlåtelse hos individen, frälsningen berörde även 

livets sociala och politiska sfär. Med denna tolkning av Bibelns budskap blev det möjligt för människorna 

att hålla kvar vid hoppet i krisen.55  

 

Vad gäller den sydafrikanska befrielseteologin var den också i stort ett uttryck för svart teologi vars 

främsta kritik av den västerländska teologin handlade om att den inte ger utrymme åt de svartas 

erfarenheter och kulturella arv. Den svarta teologin vill söka svar på vad det innebär att vara kristen och 

svart samt på ett särskilt sätt betona att även den svarta människan är skapad till en Guds avbild.56 

Riktningens yttersta mål är att forma autentiskt icke-rasistiska samhällen.57 Ett viktigt led i utvecklingen, 

enligt befrielseteologerna i Sydafrika, var därför att regeringen skulle gå med på att förhandla med de 

ledare som erkändes av de svarta.58  

 

2.3 Desmond Tutus liv och verksamhet 

Desmond Mpilo Tutu föddes i det Sydafrikanska Klerksdorp, 7 oktober 1931. Hans mor Matse och hans 

far Zachariah, arbetade som hembiträde respektive lärare.59 Moderns kärlek, och hennes förmåga att alltid 

visa medlidande med den underlägsna parten gjorde starkt intryck på Desmond.60 

                                                
53 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 28-29 
54 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 30-31 
55 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 32-33 
56 Kunnie, J. (1994), sid. 5; Lausten (2005), sid. 277-278 
57 Kunnie, J. (1994), sid. 1, 5 
58 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 31-32 
59 Allen, J. (2007), sid. 20; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 10 
60 Allen, J. (2007), sid. 33; Kristiansen, T. (1985), sid. 15   
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Tutus uppväxt genomsyrades av kyrkans liv. Vid nio månaders ålder döptes han i Metodistkyrkan i 

Klerksdorp, där fadern arbetade. Familjen blev anglikaner i samband med att Desmonds syster Sylvia 

flyttade till en ny skola som drevs av den anglikanska orden Community of the Resurrection.61 Denna 

rörelse kom sedan att få stor betydelse i Tutus liv. Han kom att bli präglad av rörelsens kombination av 

andlig disciplin och socialt engagemang. Här handlade det inte om att välja mellan bön eller 

samhällsengagemang, utan det var bönen som tvingade människan att agera.62  

 

Särskilt stor betydelse fick en av ordens ledare, Trevor Huddleston, som kom att visa Tutu personlig 

omtanke. När Tutu blev inlagd på sjukhus efter att han fått diagnosen tuberkulos, 1947, kom Huddleston 

och hälsade på honom på sjukhuset varje vecka under de tjugo månader Tutu var inlagd. Detta, att en vit, 

vuxen man kom och besökte en svart skolpojke gjorde ett oerhört starkt intryck på Tutu.63  

 

När Tutu kom tillbaka till skolan efter sin sjukhusvistelse, började han göra upp planer för framtiden. Han 

ville läsa till läkare för att kunna forska om tuberkulos. Tutu, som var duktig i skolan, hade tillräckligt bra 

betyg för att bli antagen till läkarutbildningen, men på grund av ekonomiska omständigheter var han 

tvungen att tacka nej till sin plats. Han bestämde sig då för att utbilda sig till lärare. Tutu började sin 

utbildning vid ett statligt lärarseminarium 1951, innan nationalistregeringen fullt ut drivit igenom det 

utbildningssystem som de anpassade till svarta sydafrikaner.64 Tutu tog sin lärarexamen år 1954 och kom 

sedan att undervisa i engelska och historia.65 1955 gifte han sig med Nomalizo Leah Shenxane och 

tillsammans fick de senare barnen Trevor, Theresa, Naomi och Mpho.66  

 

Tutu var fortfarande i början av sin lärarkarriär när regeringen införde den så kallade 

bantuundervisningen och på grund av dess diskriminerande karaktär bestämde sig Tutu för att lämna 

läraryrket och istället börja studera teologi.67 Det var alltså i stor utsträckning yttre omständigheter som 

gjorde att Tutu valde att bli präst, men han tvivlade aldrig på att det var rätt beslut och enligt Guds vilja.68  

 

Tutu ordinerades till präst i Johannesburg i december 1961. Tillsammans med sin familj reste han kort 

därefter till England för att läsa vidare inom teologi.69 Tiden i England blev en positiv upplevelse för 

                                                
61 Allen, J. (2007), sid. 45-46 
62 Allen, J. (2007), sid. 38, 40-41, 59, 457-458 
63 Allen, J. (2007), sid. 59-61; Tutu, D. (2004), sid. 102-103; Tutu, D. och Tutu M. (2010), sid. 61 
64 Allen, J. (2007), sid. 62-63 
65 Allen, J. (2007), sid. 65-66 
66 Allen, J. (2007), sid. 67; Kristiansen, T. (1985), sid. 18, 44, 54  
67 Allen, J. (2007), sid. 76-78; Allen i Tutu, D. (1995), sid. 25 
68 Allen, J. (2007), sid. 78, 83 
69 Allen, J. (2007), sid. 94-96; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 10 
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Leah och Desmond och de njöt av att komma bort från apartheid och passlagarna.70 Under sin studietid i 

London blev Tutu kritisk till att lärarna på King’s College enbart utgick från den västerländska teologin i 

sin undervisning.71  

 

När Tutu återvände till Sydafrika 1967 började han arbeta vid Fedsem, Federal Theological Seminary, 

som var en del av University of Fort Hare. Han undervisade i dogmatik, Gamla testamentet och 

grekiska.72 Allen beskriver att Desmond och Leah blev lite av föräldragestalter för ungdomarna vid 

universitetet.73 Tutu kom bland annat att stötta studenterna vid en protest under höstterminen 1968. I 

samband med polisingripandet vid protesterna blev Tutu vittne till hur staten använde sin makt för att 

kväsa oliktänkande. När polisen kom med hundar och tårgas gav sig Tutu in i striden och tog parti för 

studenterna. Den här händelsen vid Fort Hare blev avgörande för hela hans fortsatta gärning.74   

 

Under våren 1972 återvände Tutu till Storbritannien och började arbeta som Afrikasekreterare på 

Theological Education Fund (TEF) – ett arbete som innebar mycket resande runt om i Afrika.75 Allen 

menar att Tutus teologi genomgick en djup förändring under det tidiga 1970-talet. Bland annat beroende 

på att Tutu fått se polisbrutaliteten vid Fort Hare, att han kom i kontakt med Black Consciousness-

filosofin och att han genom sitt jobb på TEF fick se Afrikas framgångar och misslyckanden på nära håll. 

Under sitt arbete kom han i kontakt med förespråkare för nya riktningar inom teologin – så som 

befrielseteologin.76 Tutu kom senare också att förespråka en teologisk pluralism där teologin växer fram 

ur ett bestämt sammanhang och svarar mot de behov och frågor som människorna där lever med. Han 

menade att den västerländska teologin inte kan göra anspråk på att vara universell eftersom den inte 

svarar mot allas behov. Olika teologier måste istället få finnas sida vid sida och komplettera eller motsäga 

varandra. Teologin är en mänsklig verksamhet och kommer därmed aldrig att bli fullkomlig eller evig.77  

 

År 1975 blev Tutu Johannesburgs förste svarta domprost och enligt Allen var detta inledningen på den 

offentliga gärning som gjorde att Tutu blev mer betydande, inflytelserik och framstående än de flesta 

andra samtida kyrkoledarna.78 Allen förklarar att det var tack vare sitt brinnande engagemang för 

försoning som Tutu kom att utmärka sig i det offentliga livet i Johannesburg. Han framträdde bland annat 

tillsammans med Winnie Mandela och uppmanade kristna, med stöd av teologiska argument, att 

                                                
70 Allen, J. (2007), sid. 107 
71 Allen, J. (2007), sid. 105 
72 Allen, J. (2007), sid. 122- 124 
73 Allen, J. (2007), sid. 129 
74 Allen, J. (2007), sid. 131-133 
75 Allen, J. (2007), sid. 145 
76 Allen, J. (2007), sid. 159 
77 Tutu, D. (1985), sid. 86-87, 154-156 
78 Allen, J. (2007), sid. 164, 169 
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protestera mot antiterrorlagen och han ordnade bönevaka där man speciellt bad för människor som satt 

fängslade utan rättegång.79   

 

Strax efter Soweto-upproret 1976, som kom att beröra Tutu djupt,80 blev han vald till biskop i staten 

Lesotho.81 Att lämna Sydafrika vid den här tiden var inte något lätt beslut och problemen i Sydafrika 

upptog mycket av Tutus tid och känslor när han befann sig i Lesotho.82 I samband med Steve Bikos död 

1977 blev Tutu hemkallad med kort varsel för att hålla begravningstalet. Tutu hade känt Biko ett antal år 

och under den här tiden hade Biko fått rykte om sig att vara Black Consciousness-rörelsens viktigaste 

frontfigur. Det kom 15 000 personer på Bikos begravning som hölls på en idrottsarena i King William’s 

Town. Allen skriver att Tutu eggade upp Bikos anhängare och att han i sitt tal menade att Gud hade kallat 

Biko till att bli en fader för Black Consciousness-rörelsen. Gud ville genom Biko använda rörelsen för att 

väcka de svartas känsla för sitt inneboende värde som Guds barn.83 Tutu liknade även Bikos insats för de 

svartas frihetskamp vid Jesus självutlämnande offer för mänskligheten. Biko var liksom Jesus ett viktigt 

redskap för Gud.84 Tutus tal på Bikos begravning var det första i en lång rad begravningstal som Tutu 

blev ombedd att hålla. Vid dessa begravningar fick han tala till tusentals unga om den politiska 

situationen i Sydafrika och vad Gud hade att säga om den. Begravningarna var ofta de enda möjligheterna 

för svarta sydafrikaner att ge uttryck för sina politiska ambitioner.85  

 

I mars 1978 blev Tutu verkställande ledare för South African Council of Churches (SACC) 86 och hans 

tillträde kom att påverka utvecklingen för organisationen. Han satte sin prägel på SACC bland annat 

genom att införa dagliga obligatoriska bönestunder för personalen.87 Under Tutus ledning blev SACC en 

viktig institution för Sydafrikas andliga och politiska liv.88  En av SACCs prioriterade frågor var att verka 

för rättvisa och försoning, vilket Tutu tog på stort allvar. Han gav röst åt ideal och önskningar hos 

miljontals av Sydafrikas kristna, och propagerade för rättvisa och försoning mellan raser. Det var i sitt 

uppdrag som SACCs ledare som Tutu blev en nationell och internationellt känd person och han kom att 

betraktas som Sydafrikas mest framstående befrielseteolog.89  

 

                                                
79 Allen, J. (2007), sid. 176 
80 Allen, J. (2007), sid. 184-185; Kristiansen, T. (1985), sid. 11-12 
81 Allen, J. (2007), sid. 186; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 11 
82 Allen, J. (2007), sid. 185-186, 190 
83 Allen, J. (2007), sid. 191-192; Tutu, D. (1995), sid. 36-38  
84 Tutu, D. (1995), sid. 37-38 
85 Allen, J. (2007), sid. 261, 263, 265, 382-383 
86 Allen, J. (2007), sid. 195; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 11; Allen i Tutu, D. (1995), sid. 43 
87 Allen, J. (2007), sid. 198; Tutu, D. (1995), sid. 92 
88 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 11 
89 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 11, 34 
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Under hela sitt uppdrag, och i rollen som talesperson för svarta sydafrikaner förespråkade Tutu icke-

våld.90 Men han hade samtidigt förståelse för att befrielserörelsen tog till väpnad kamp, för när människor 

blir desperata använder de sig av desperata metoder. Tutus uppmaning till icke-våld riktades till båda 

parter i konflikten.91 Han fördömde våldet som användes under apartheidsystemets täckmantel och han 

fördömde också det våld som användes av dess motståndare. Samtidigt förklarade han att det var viktigt 

att vita sydafrikaner kom ihåg att ANC och PAC hade varit icke-våldsorganisationer sedan de grundades 

och under den största delen av sin existens. Han menade att gerillamedlemmarna inte främst borde 

betraktas som terrorister utan som frihetskämpar. Tutu betonade att det mesta våldet hade sitt ursprung i 

apartheid.92  

 

En del av Tutus tillvägagångssätt handlade om att använda sig av civil olydnad, 93 bland annat genom att 

trotsa lagar som förbjöd gemenskap mellan raserna.94 Han deltog även i demonstrationer och protester, 

där han inte sällan fick rollen som medlare då konflikter uppstod.95  Den metod som Tutu propagerade 

starkast för var ekonomiska påtryckningar i form av sanktioner och uteblivna investeringar.96 Genom 

sanktionerna och andra former av icke-våldsmetoder hoppades Tutu att man kunde undgå den 

våldsutveckling som var på gång i landet.97  

 

Det övergripande budskapet som Tutu ville förmedla var att apartheid var någonting som inte stämde 

överens med Guds vilja.98 De konkreta förslag han arbetade för var bland annat Mandelas frigivning,99 att 

regeringen skulle bevilja alla sydafrikaner samma sorts medlemskap i ett odelat Sydafrika, att de skulle 

avskaffa passlagarna, sätta stopp för tvångsförflyttningarna och inrätta ett enda, enhetligt 

utbildningssystem.100 Det var med dessa krav han reste ut i världen och mötte ledande politiker i Europa 

och Nordamerika och uppmanade dem att rikta sanktioner mot Sydafrika.101 Detta kom givetvis att reta 

upp den Sydafrikanska regeringen vilket resulterade i att Tutu blev fråntagen sitt pass. Men på grund av 

uppmärksamheten, såväl nationellt som internationellt fick han tillbaka det.102 Allen förklarar att Tutus 

växande betydelse under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet väckte starkt polariserade 

reaktioner. Svarta lovordade honom medan de vita visade vrede. Han och familjen fick flera gånger 

                                                
90 Allen, J. (2007), sid. 334 
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uppleva dödshot och det förekom också aktioner ledda av polis och militär riktade mot Tutu.103 Men 

internationellt sett vann Tutu stort anseende och medan blickarna var riktade mot Sydafrika, som stod på 

randen till ett inbördeskrig, fick Tutu 1984 ta emot Nobels fredspris, efter att ha nominerats tre år 

tidigare.104 Tutu var bara en i raden av ledare som arbetade mot apartheid i Sydafrika men han kom på ett 

unikt sätt att bidra till att göra kampen mot apartheid känd i utlandet, inte minst i USA.105  

 

1985 valdes Tutu till biskop i Johannesburg106 och året därpå blev han ärkebiskop i Kapstaden. Vid den 

här tiden fanns det en splittring mellan vita och svarta inom den anglikanska kyrkan och i sitt uppdrag 

som dess överhuvud gjorde Tutu mycket för att överbrygga denna splittring.107 År 1987 valdes Tutu till 

ordförande i All African Conference of Churches (Allafrikanska kyrkokonferensen – AACC), ett uppdrag 

som han hade under tio års tid.108 Under de här åren fortsatte han att leva engagerat för apartheidkampen 

och 1989 anordnade han bland annat en demonstration som fick en enorm uppslutning, uppskattningsvis 

30 000 deltagare. Anledningen till att Tutu anordnade demonstrationen var att han upplevde att han fått en 

uppmaning av Gud.109 Allen berättar att regeringen i och med den här demonstrationen tvingades att 

släppa efter på förbudet mot mötesfrihet varpå det följde protestmarscher över hela landet, ofta ledda av 

kyrkoledare.110 

 

Några veckor efter att Mandela frigivits år 1990 förklarade Tutu att han hade varit ställföreträdande 

politisk ledare och att den rollen nu var överspelad. Han var präst, inte politiker, och han hade inte för 

avsikt att ge sig in i partipolitiken.111 Så efter att förhandlingsprocessen för att forma ett icke-rasistiskt 

Sydafrika hade dragit igång under ledning av Mandela och de Klerk tog Tutu istället en ledande roll för 

försoningsarbetet inom kyrkorna.112 Men han fungerade också som medlare i de våldsamma konflikter 

som uppstod i det så kallade svart-mot-svart våldet.113  

 

Den största dagen i det moderna Sydafrikas historia var den 27 april 1994 då det första demokratiska valet 

hölls. Den dagen kände Tutu en enorm glädje, då han 62 år gammal fick rösta för första gången i sitt 

                                                
103 Allen, J. (2007), sid. 223, 229, 235, 340-344; Tutu, D. (1995), sid. 225 
104 Allen, J. (2007), sid. 245-246, 255 
105 Allen, J. (2007), sid. 271 
106 Allen, J. (2007), sid. 256; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 11 
107 Allen, J. (2007), sid. 269, 308; Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), 11 
108 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), 35; Allen i Tutu, D. (1995), sid. 167; Tutu, D. (2000), sid. 269  
109 Tutu, D. (1995), sid. 194-195, 197; Tutu, D. (2000), sid. 80 
110 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 199 
111 Allen, J. (2007), sid. 364; Tutu, D. (1995), sid. 211-212 
112 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 34 
113 Allen i Tutu, D. (1995), sid. 218, 222-223 
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liv.114 Tutu beskriver det som att valet var mycket, mycket mer än bara en politisk händelse. Han skriver 

att det också var en verkligt andlig upplevelse.115  

 

Efter att den nya regeringen tillträtt fick Tutu, som hade siktat in sig mot pensionering, göra om i sin 

planering. Han blev ombedd att sitta med som ordförande i Sannings- och försoningskommissionen, en 

förfrågan han inte kunde tacka nej till.116 Tutu lät sin kristna övertygelse genomsyra hans arbete och bad 

vid kommissionens sammankomster.117  

 

Efter uppdraget i Sannings- och försoningskommissionen kom Tutu att fortsätta vara engagerad i många 

frågor och talade gärna inför folk om rättvisa och försoning.118 Han fortsatte att driva många av Afrikas 

frågor över hela världen. När han besökte Sverige 1993 propagerade han för att Afrikas utlandsskuld 

skulle strykas, detta i enlighet med den bibliska principen att efterskänka skulder under ett jubelår.119 Han 

engagerade sig i konflikter runt om i världen och reste bland annat till Rwanda efter folkmordet, 

engagerade sig i frågan om Nordirland, uppmanade till förhandlingar i Mellanöstern, med krav på att den 

palestinska staten skulle erkännas och han var starkt emot att USA och Storbritannien gick in i krig mot 

Irak.120 Tutu hörde också till dem som tidigt engagerade sig i kampen mot aids.121 

 

I Anglikanska kyrkan var det framför allt två frågor han drev: att kvinnor skulle få prästvigas122 och att 

diskrimineringen av homosexuella skulle upphöra.123 Tutu liknade åsidosättandet av kvinnor och 

diskrimineringen av homosexuella vid apartheid: att människor förtrycktes på grund av någonting de inte 

kunde ändra på.124  

 

I samband med att Tutu fyllde 79 år i oktober 2010 valde han att gå i pension och lämna det offentliga 

livet.125 

 

                                                
114 Allen, J. (2007), sid. 391; Tutu, D. (2000), sid. 9, Tutu, D. (1995), sid. 271 
115 Tutu, D. (2000), sid. 13 
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118 Allen, J. (2007), sid. 431-432 
119 Allen, J. (2007), sid. 438 
120 Allen, J. (2007), sid. 438-451 
121 Allen, J. (2007), sid. 455; Tutu, D. (2000), sid. 269-281 
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2.4 Desmond Tutus teologi i tidigare forskning 

Hendrik J.C. Pieterse, professor i praktisk teologi vid University of South Africa i Pretorian, har 

tillsammans med tre andra författare (där ibland Johannes A. van der Ven) genomfört en kvalitativ analys 

av Tutus budskap. Pieterse menar att Desmond Tutu med all rätt kan ses som en representant för den 

sydafrikanska befrielseteologin bland annat därför att Tutu på ett tydligt sätt översätter sina teologiska 

teorier till praktiskt handlande genom sin kamp för befrielsen.126 Pieterse placerar Tutu inom den 

profetiska traditionen med hänvisning till att Tutu tolkade de politiska förändringarna från apartheid till 

demokrati på ett religiöst plan. Och likt en profet väjer Tutu inte för att nämna orättvisor och förtryck i sin 

situation.127  

 

Johannes A. van der Ven, professor i praktisk teologi vid Nijmegen University i Nederländerna, har sökt 

religiösa och moraliska teman i två av Tutus tal, nämligen det begravningstal han höll till minne av Steve 

Biko 1977 och det tal han höll till minne av offren för massakern i Boipatong 1992.128 Van der Ven ser 

det som att de teman som framkommer i talen baseras på något som kan beskrivas som immanent-

transcendens, vilket innebär att Tutus förkunnelse om Gud rör sig på så väl moralisk som religiös nivå. 

Van der Ven skriver: 

 
To Tutu God is not absolutely transcendent nor – and certainly not – absolutely immanent; he is 
immanent transcendent. He is essentially concerned with the ups and downs of people. He is biased 
toward the poor, which is an immanent aspect, but is not lost in this biased concern, being a 
transcendent aspect. The themes that lie at the heart of immanent-trancendent concern are: exodus, 
prophetism, death and resurrection, liberation, eschaton, and apocalypse. All of this indicates Tutu’s 
fascinating moral and religious self.129   

 

Van der Ven skriver att Gud hos Tutu främst är en räddande Gud, den stora exodus guden, som tog 

ställning för de förtryckta, de exploaterade, de marginaliserade. Enligt van der Ven hänvisar Tutu 

oräkneliga gånger till exodusberättelsen för att hävda att Gud bryr sig om de utsatta. Även Matt 25 

används för att visa på detta. Att ge mat åt de hungrande, ge den törstige att dricka, ge kläder åt den 

nakna, besöka sjuka och fängslade, detta är inte bara en fråga om moral, utan når ett ännu större djup. Den 

troende finner Gud genom att vara på samma sida som ”de minsta” för Gud är där.130  

 

Julian Kunnie, professor i afrikanska studier vid University of Arizona skriver om samhällsanalys i 

teologi utifrån svartas perspektiv. Kunnie riktar kritik mot den kristna västerländska teologin och anklagar 

den för att inte ge utrymme åt den svarta människans kultur och tradition. Han syftar till att undersöka hur 

                                                
126 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 34-36 
127 Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 96 
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129 Van der Ven i Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 95 
130 Van der Ven i Pieterse, H.  J.C. (Red.) (1995), sid. 87-88 
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svart teologi kan utvecklas till instrument för att uppnå svartas befrielse.131 Kunnie placerar Tutu inom 

svart teologi eftersom han ivrigt förkunnar att de svarta, liksom de vita, är skapade till Guds avbild samt 

att rasism och det kristna evangeliet är oförenligt.132 Vidare menar Kunnie att Tutu inte främst är en 

systematisk teolog, utan en som arbetar praktiskt.133 Tutu har gett uttryck för sin befrielseteologi i 

handling mer än i textform.  Genom predikningar och anföranden, protester och marscher visade Tutu en 

modell för teologiskt motstånd mot rasismen i kyrka och samhälle. Kunnie förklarar att Tutu väldigt 

tydligt vände sig emot systemet med den fria marknaden som hade kommit att plåga de svarta 

sydafrikanerna samt att han var emot den västerländska individualismen.134 Kunnie menar att Tutu såg det 

som betydelsefullt att den afrikanska kulturen och religiositeten togs till vara i svart teologi och hänvisade 

bland annat till begreppet ubuntu (från Zulu-språket) som handlar om att människor blir människor 

genom att höra till en gemenskap. Användandet av ubuntu-begreppet skulle tjäna till att ena det 

sydafrikanska folket.135 Även Kunnie tolkar Tutus roll i kampen mot apartheidsystemet som profetisk och 

att Tutu i sitt teologiska utformande var mycket medveten om de socio-ekonomiska faktorerna.136  
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3. Resultat 
Här följer en redogörelse av det resultat som framkom genom litteraturstudien. Resultatet presenteras 

under ett antal rubriker som alla på något sätt talar om de drag som återfinns i Desmond Tutus gudsbild.  

 

3.1 Gudsbilden hos Desmond Tutu 

Tutu uppmanar sina läsare att inte bara ta till sig en troslära som självklar utan att alltid ifrågasätta, för att 

försäkra sig om att tron leder närmare Gud och sanningen.137 Han menar att teologin ofta beskriver en gud 

som har skapats av människor, en gud som har fått ta över mänskliga beteenden.138 Vi bör inte fokusera 

alltför mycket på konkreta bilder av Gud och överdrivet bokstavliga tolkningar av Bibeln. Ett exempel på 

detta går att finna i Tutus ställningstagande kring frågan om Gud och genus som även har nämnts ovan: 

 
Det finns någonting i Guds beskaffenhet som svarar mot både det manliga och det kvinnliga. Vi har 
haft en tendens att tala mycket mer om det manliga än om det kvinnliga, så vi hänvisar till Gud som 
fadern, vilket är i sin ordning, men ofullständigt. Guds fullhet har gått förlorad för oss när vi har 
underlåtit att nämna det som korresponderar med det kvinnliga.139    

 

Tutu använder vid ett antal tillfällen själv bilder som anspelar på det kvinnliga i sina beskrivningar av 

Gud. I en predikan som Tutu höll efter det fösta demokratiska valet talade han om att Gud, likt en mor, 

föder fram det nya Sydafrika.140 

  

Ett annat exempel hos Tutu då han förespråkar en kritisk hållning till teologin har att göra med det 

religiösa klimatet som tidigare rådde i Sydafrika. Tutu beskriver det som att Afrikas kristna har lidit av 

någon form av religiös schizofreni. De har hänvisats till att tjäna kristendomen så som den har blivit 

förstådd, uttryckt och förkunnad av de vita. Men med en stor del av sig själva har de svarta känt att deras 

afrikanskhet har blivit våldfört. Den så kallade vita religionen har inte gått på djupet i den afrikanska 

själen – den har gett svar på frågor som aldrig har ställts.141 I fråga om gudsbild innebär det här att frågan 

om Gud finns inte är särskilt relevant i den afrikanska kontexten som på ett självklart sätt genomsyras av 

ett religiöst förhållningssätt.142 Tutu betonar att teologin måste beröra en specifik situation. Några frågor 

som blev viktiga för de svarta var huruvida Gud verkligen stod på deras sida och hur han i så fall kunde 

låta dem lida under förtrycket.143  

                                                
137 Tutu, D. (2004), sid. 123 
138 Tutu, D. och Tutu, M. (2010), sid. 138, 140 
139 Tutu, D. (2004), sid. 123-124 
140 Tutu, D. (1995), sid. 274 
141 Battle, M. (Red.) (1998), sid. 43 
142 Tutu, D. (1985), sid. 156 
143 Tutu, D. (1985), sid. 155-156 



 24 

3.1.1 Gud älskar människan och utgör grunden för hennes värde  

Guds villkorslösa kärlek står som ett centralt tema hos Tutu. Gud kommer alltid och evigt att älska varje 

människa fullkomligt och villkorslöst – oavsett vad människan gör.144 Våra handlingar står inte i relation 

till Guds kärlek, ingenting vi gör kan få Gud att älska oss varken mer eller mindre.145  Hur snett en 

människa än hamnar, hur hemska handlingar hon än utför så står Guds kärlek fast.146 Men enligt Tutu 

finns det ett problem:  

 
Alltför ofta tror vi att Guds kärlek är villkorsbetingad på samma sätt som vår kärlek till andra. Vi 

har gjort Gud till en bild av oss själva snarare än att se oss själva som Guds avbild. Vi har förringat 

Guds kärlek och förvandlat vårt liv till ett ändlöst försök att göra oss gällande.147  

 
Tutu menar att vi har blivit vilseledda av prestationskulturen och därför har svårt att förstå att vår relation 

till Gud, vår position inför Gud, inte har någonting att göra med våra prestationer och vad vi 

åstadkommer.148 Den kapitalistiska kulturen som sätter värde på framgång och förkunnar att den starkaste 

vinner, att var och en får rädda sig själv och att svaghet och misslyckande gör oss mindre älskvärda 

stämmer enligt Tutu inte överens med Guds tanke. Gud hatar inte svaghet och misslyckande, och sätter 

inte någon avgörande betydelse vid framgång.149 Våra misslyckanden kan i själva verket få fungera som 

något som överbryggar den klyfta som vår stolthet har skapat mellan oss och Gud när vi vill klara oss på 

egen hand. Genom att möta ett misslyckande kan den troende inse att Gud är människans enda trygghet 

som hon har att hålla fast vid och då människan inte längre förlitar sig på egna resurser ger vi plats åt Gud 

så att han kan verka.150 Gud fungerar inte på samma sätt som oss, han utfärdar inte belöning och straff 

utifrån hur vi presterar.151 Och det är detta som är den goda nyheten: att Gud har älskat var och en långt 

innan människan kunde göra något för att förtjäna det. Tutu grundar denna tanke på bibliska berättelser 

och förklarar att Gud är som fadern till den förlorade sonen och som den gode hedern som söker det 

bortsprungna fåret.152 De båda berättelserna förklara också att Gud står på syndarens sida, något vi har 

svårt att acceptera.   

 
Vi har svårt att ta till oss Guds kärlek till syndare. Det beror på att vi fortfarande inte har lyckats 
förstå det faktum att Gud inte älskar oss för att vi är goda. Gud älskar oss för att Gud älskar oss. 
[…] Gud sträcker sig mot oss medan vi är upptagna av det som är fel.153  
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Genom liknelsen om det bortsprungna fåret får vi veta att herden, som en bild av Gud, lämnar de nittionio 

välartade fåren för att leta efter det som har gått vilse. Gud följer efter det vilsna barn han älskar, han 

lämnar helgonen för att söka upp syndaren. Tutu beskriver det som att Guds kärlek till syndaren är 

riskabel: det finns alltid en risk att de ”goda” vänder sig bort medan Gud letar efter de ”dåliga”.154 Gud är 

inte en vred och straffande Gud. Istället förklarar Tutu att Gud ständigt ger människan en ny chans.155 

Tutu förklarar också att Gud hyser en enorm respekt för vår frihet och rätten till självbestämmande som 

han gett oss.156 Gud begränsar sin makt för att vår frihet ska bli total. Likt en god förälder låter Gud sig 

själv vara maktlös inför våra val.157 Att Jesus umgicks med de utstötta, prostituerade och syndare visar att 

Gud står på deras sida.158 

 
Enligt Tutu är människan i varje stund totalt beroende av Gud för sin existens. Gud är källan till allt som 

är och därmed vårt absoluta beroende. Den kristna guden är inte att betrakta enligt deisternas synsätt – en 

som dragit upp universums urverk och sedan låter det sköta sig självt. Nej, Gud skapade och fortsätter att 

skapa och underhålla allt som existerar. Om Gud skulle glömma människorna, om så bara för bråkdelen 

av en sekund skulle allt upplösas i intet. Varje andetag vi tar är en påminnelse om att Gud ständigt andas 

in i oss, liksom han en gång blåste in livsande i Adams närborrar.159 Tutu liknar oss i förhållande till Gud 

vid babyn i mammas mage – totalt beroende.160 Gud, så som vårt ursprung, är den enda som kan 

tillfredställa vår djupa hunger och längtan, ingenting annat är tillräckligt,161 för vi är skapade av Gud, lik 

Gud, för Gud.162 Tutu menar även att det är genom Gud vi kan förstå vårt eget värde och vårt sanna jag, 

ty människorna är en Guds avbild. En del av likheten ligger i att vara skapad för godhet, frihet och 

kreativitet. Dessa tre hör till det sant grundläggande mänskliga – det gudslika. 163  

 

Att människor får sitt värde genom sin gudslikhet var avgörande för Tutu då han argumenterade för 

svartas rättigheter i Sydafrika. Att betrakta biologiska faktorer så som hudfärg som avgörande för en 

människas värde står enligt Tutu helt emot Skriften.164 I egenskap av gudslika varelser skulle svarta och 

vita tillsammans räknas som människor i det nya Sydafrika.165  

 
Människornas värde är oändligt eftersom de är skapade till Guds den treeniges avbild. De har ett 
inre värde, som inte alls är avhängigt av ovidkommande biologiska faktorer, över vilka de inte 
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råder. Det beror inte på om de är eller inte är producenter eller omättliga konsumenter utan enbart 
på det faktum att Gud skapat dem och att han gav dem oförytterliga rättigheter, sådana som rätten 
till social trygghet, hälsovård, föreningsfrihet, arbete, ett riktigt familjeliv, tankefrihet, religions- 
och rörelsefrihet. 166  

 

Att varje enskild människa är skapad till en gudomlig avbild kan enligt Tutu uppfattas som en meningslös 

religiös sanning – tills man hävdar det i en situation av orättvisa och förtryck och exploatering.167 När vi 

möter en annan människa, möter vi också Gud. När vi mättar de hungriga, ger kläder åt de nakna, besöker 

sjuka och fängslade, då är det som att vi gör detta för Jesu skull (Matt 25:31-46).168 Tutu menar att vår 

mänsklighet för alltid är förenad med det gudomliga. Vi är den Helige Andes tempel (1 Kor 6:19), vi är 

bärare av Gud och borde falla på knä inför varandra.169 När vi behandlar Guds barn på ett negativt sätt är 

det som att spotta Gud i ansiktet. Vi bör visa vördnad inför varandra på det att vi är Guds avbild.170 

 
Enligt den kristna tron är Gud någon som ikläder sig vår mänskliga gestalt. Vår Gud sa: ”I den mån 
ni har gjort det mot den minsta av dessa, min bröder, har ni även gjort det mot mig.” Ni måste inte 
gå runt och leta efter Gud. Ni behöver inte säga: ”Var är Gud?” Alla runt omkring er är Gud. Det är 
därför att Gud har sagt detta om var och en av oss som vår tro på Gud kräver lydnad av vårt hela 
väsen när det gäller att protestera mot orättvisor. Att inte protestera mot orättvisor är nämligen att 
inte lyda Gud. 171 

 
En följd av att Gud älskar oss villkorslöst är att även dem vi betraktar som våra fiender står som föremål 

för denna eviga och fullkomliga kärlek. Tutu anser att ingen människa kan lägga beslag på Gud för sin 

egen sak, för Guds kärlek är alltför stark för att inskränkas till bara den ena sidan i en konflikt eller till 

bara en enda religion. Våra fördomar – vare sig de grundar sig på religion, ras, nationalitet, kön, sexuell 

läggning eller någonting annat – är obeskrivligt löjliga i Guds ögon. Tutu menar att Gud inte delar vårt 

hat, oavsett vilka oförätter vi har blivit utsatta för.172 Detta är dock inte det samma som att Gud står 

neutral när en konflikt uppstår.  

 

3.1.2 Gud tar ställning, agerar och befriar 

Mitt under kampen mot apartheid, även då det såg som mörkast ut förkunnade Tutu att de svarta, genom 

Gud, skulle segra och bli fria.173 Därför att Gud inte är en neutral Gud utan en som tar ställning för de 

som är förtryckta.174 För Tutu blir hans egen mammas instinktiva sätt att identifiera sig med var och en 

som drog det kortaste strået i konfrontationer en bild för Gud som är de svagas Gud.175 Gud glömmer inte 
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dem som lider och är förtryckta176 utan bryr sig om hur människor har det, vilket är väldigt viktigt för 

Tutus tro. Han förklarar att om Gud inte brydde sig om när barn svälter i de läger dit människor 

tvångsförflyttats, eller om Gud inte brydde sig om när människor dör under mystiska omständigheter i 

häktet, då skulle han vara en absolut värdelös Gud.177 Och Tutu fortsätter: 

  
Om någon skulle kunna visa mig att apartheid är bibliskt eller kristet – det har jag redan tidigare 
sagt, och jag upprepar det nu – lovar jag att bränna min Bibel och lämna den kristna tron.178   

 

Men Tutu menar sig veta att Gud bekymrar sig för vad som är rätt och fel.179 Han väljer sida och sätter sig 

emot ondska, orättvisa och förtryck. Att Gud ställer sig på de förtrycktas sida är inte på grund av att de är 

moraliskt bättre än sina förtyckare. Nej, Gud står på deras sida för att de är just förtryckta, och att de 

därmed har berövats en del av sitt fullständiga människovärde.180 Det är av samma anledning som Gud 

även står på syndarens sida. Gud letar inte efter en anledning att straffa den som gör ont, utan Gud letar 

istället efter ett sätt att befria oss från våra missgärningars fängelse.181  

 

För Tutu ses befrielsen som Guds stora gärning i människans liv. Han förklarar att den gudomliga 

aktiviteten syftar till att befria människan från allt som förslavar henne.182 Detta visar sig bland annat 

genom att Jesus kommer för att befria människan från synd, sjukdom, hunger, utsugning, förtryck och 

orättvisor – från allt det som gjort människorna mindre än vad Gud avsåg, nämligen helt och fullt 

människor med ett människovärde som inte mäts av något annat än Jesu Kristi människovärde.183  

 
Guden Jesus kom för att förkunna att han inte i neutralitetens namn kunde halta på bägge sidor utan 
att han måste ta ställning för de förtryckta, de fattiga, de utsugna, inte därför att de var heligare eller 
moraliskt överlägsna sina förtryckare. Nej, han stod på deras sida uteslutande av det enkla skälet att 
de var förtryckta. Ja, detta var de goda nyheterna Jesus kom för att förkunna – att Gud var befriaren, 
den som förlöser den förtryckte och fattige och utsugne. Han löser dem från allt, som gjorde dem 
mindre än vad han ämnat dem att vara, människor helt och fullt, lika fria som Jesus Kristus visade 
sig vara.184    

 
Tutu beskriver befrielsen som odelbar. Vad han önskade för Sydafrika var inte en frihet enbart för de 

svarta. Ett återkommande tema hos Tutu är att både förtryckaren och den som förtrycker har drabbats av 

ofrihet. De vita i Sydafrika levde med en känsla av otrygghet och en rädsla för att bli av med sina 
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privilegier.185 När Gud befriar blir det en ömsesidig frihet för alla parter, ty alla får tillbaka sin 

fullständiga mänsklighet.186  

 

Den befrielse Gud vill ge oss är enligt Tutu också total och omfattar allt. Synden ses som det mest 

förslavande för människorna,187 men befrielsen inbegriper också att bli fri från politiska, sociala och 

ekonomiska ordningar som leder till orättvisa. Tutu hävdar att befrielsen på intet sätt är begränsad till ett 

liv efter detta, utan Gud vill gripa in här och nu.188 För Tutu är det ingen tvekan om att Gud är intresserad 

av politik och världsliga angelägenheter.189 Genom exodusberättelsen, när Gud befriar det Israeliska 

folket från träldomen i Egypten, får vi veta att Gud inte bara pratar – han handlar.190 Även 

inkarnationshändelsen utgör en viktig grund för Tutus tro på en Gud som agerar i historien. Gud blir 

människa på ett mycket konkret sätt i Jesus och hans omtanke om människorna var också den mycket 

konkret, då han engagerade sig för att tillfredställa människors kroppsliga och materiella behov.191 Hans 

uppdrag var inte utomvärldsligt. Jesus ser till behoven hos människorna nu och lovar inte ”pie in the sky 

when you die”.192 Jesus kom för att förkunna och upprätta sin Faders rike och såg som sin uppgift att 

förkroppsliga Jesajas ord:  

 
Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de 
ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de 
fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren.193 

 
När Tutu såg till sin egen historiska kontext i Sydafrika var det ibland svårt att verkligen tro på att Gud 

griper in i historien. Det föreföll som om Gud inte bryr sig om de svartas situation, eller som om han var 

maktlös.194 Men hur otroligt det än verkade var Tutu i sitt apartheidmotstånd övertygad om att Gud 

verkade i Sydafrika:  

 
Jag är övertygad om att det är ett Guds under att svarta överhuvudtaget fortfarande talar med vita. 
Det är Guds nåds under att svarta fortfarande säger att de vill ha ett ickerasistiskt Sydafrika för alla 
oss svarta och vita tillsammans, det är ett Guds nåds under att svarta fortfarande kan säga, att de är 
fast beslutna att arbeta för rättvisa och försoning och att de vill avvärja det blodbad som tycks mer 
och mer oundvikligt, eftersom vi ser så lite av kompromissvilja, när det gäller den avgörande frågan 
om maktfördelning.195 
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3.1.3 Gud segrar och transformerar   

Tutus övertygelse om att apartheid skulle upphöra berodde inte på de då rådande omständigheterna utan 

på de lagar som gäller i Guds värld. Guds värld är en moralisk värld, vilket betyder att ondska, orättvisa, 

förtryck och lögner omöjligen kan få sista ordet – trots att det många gånger kan verka så.196 Tutu visste 

att förtryckarna redan hade förlorat, därför att Bibeln förkunnar att Gud vill härska över sitt folk i rättvisa. 

Gud befriar människorna därför att deras liv är värdefulla i hans ögon. Människan är skapad av Gud för 

frihet, därför kan förtrycket inte bestå.197 Den fredliga kampen som Tutu förespråkade skulle komma att 

välta de omoraliska apartheidlagarna över ända. Men det var inte alltid det kändes självklart.198 ”När vi 

har gjort det som är gott, rätt och riktigt och våra idoga ansträngningar ändå möts av ett misslyckande, då 

är det lätt för oss att börja tvivla på Guds närvaro.”199 Men enligt Tutu är Gud verkligen överallt. Gud är 

med oss i livets dynga. Även om vi inte alls kan se något ljus så är Gud vid vår sida i allt vi upplever och 

går igenom.200 Och Guds vilja kommer tillslut att leda till seger därför att han har vunnit segern en gång 

för alla genom händelsen kring Jesu Kristi korsfästelse och uppståndelse.201 Det som såg ut som ett 

misslyckande, totalt hopplöst och mörkt, vändes till seger och glädje: 

 
Nothing could have been deader than Jesus in the Cross on that first Good Friday. And the hopes of 
his disciples had appeared to die with his crucifixion. Nothing could have been deeper than the 
despair of his followers when they saw their Master hanging on the Cross like a common criminal. 
The darkness that covered the earth for three hours during that Friday symbolises the blackness of 
their despair. And then Easter happened. Jesus rose from the dead. The incredible, the unexpected 
happened. Life triumphed over death, light over darkness, love over hatred, good over evil.202  
 

Samma tanke återspeglas även i följande citat: 
 

We should not be surprised that evil can only be maintained by evil. It cannot survive except by 
propagating more evil. But the point about our faith is that God takes something that was an 
instrument of evil, of death, of destruction, of shame – the cross – God takes that and transfigures it 
so that it becomes a source of light.203 

  
Enligt Tutu är Gud expert på att hantera kaos och trasighet och allt annat av det värsta slag som vi 

någonsin kan föreställa oss. Gud skapade ordning ur oreda, kosmos ur kaos, och Gud kan alltid göra detta 

– i människors liv, i nationers liv, världen över.204 För Tutu är det ett faktum att Gud förändrar världen 

just i detta ögonblick, genom oss, därför att Gud älskar oss.  
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Detta är inte önsketänkande eller planlös tro. Det är min djupa övertygelse baserad på mina studier 
av Bibeln och historien. Den bekräftas inte bara av mina erfarenheter i Sydafrika utan även av 
många besök i andra länder som lider under förtryck eller pågående konflikter. Världen befinner sig 
i en ständig förändring som ibland leder till misströstan men alltid förr eller senare till frälsning.205 

 
Gud har en förmåga att omvandla världen, eller som Tutu kallar det att ”förklara” världen.206 Så är det 

också i våra liv. Det som ser ut att vara ett misslyckande behöver inte alls vara det. Ser vi så som Gud – i 

ett stort perspektiv – upptäcker vi att det som såg ut att gå fel ledde rätt och blev gott.207 Ett aktuellt 

exempel som Tutu använder sig av är Burmas oppositionsledare Daw Aung San Suu Kyi. När Desmond 

och Mpho Tutu författade boken Om godhet satt Suu Kyi fortfarande i husarrest och såg av allt att döma 

ut att ha misslyckats i sina försök att ge sitt folk fred, trygghet och demokrati. Men Tutu förklarar att vart 

och ett av hennes misslyckanden har berett jorden för den framgång som ska komma. På så vis har hon 

redan vunnit.208 

 
Det finns hos Tutu en övertygelse om att Gud kallar oss att bli hans partners i arbetet för ett nytt samhälle 

där människor räknas.209 Vi måste minnas att Guds kärlek till oss och vår kärlek till andra är den största 

enskilda motiverande kraft som finns i världen.  

 
Och denna kärlek och det goda den skapar kommer alltid att triumfera över hat och ondska. Men 
om ni ska bli verkliga medarbetare till Gud i uppgiften att förklara världen och se till att kärleken 
segrar över hatet, det goda över det onda, då måste ni först av allt förstå att lika mycket som Gud 
älskar er, lika mycket älskar Han era fiender.210 

 
När Tutu beskriver Guds dröm, den värld han vill skapa med hjälp av oss då är det en transformerad 

värld,211 en värld där fattigdom, krig, fiendskap, girighet och disharmoni förvandlas till sina underbara 

motsatser. En värld där skratt, glädje och fred, rättvisa, godhet och barmhärtighet, kärlek, omtanke och 

frikostighet kommer att överväga. Guds dröm innebär att svärd ska smidas om till plogbillar och spjut till 

trädgårdsknivar. Och kanske det viktigaste av allt: att Guds barn ska veta att de tillhör en enda familj, 

människornas familj, Guds familj.212 Uppenbarelsebokens vision, där en stor skara av alla folk och 

stammar och länder och språk skall lovsjunga Gud (Upp 7:9-12) stod som en bild av det nya Sydafrika 

som Tutu kämpade för under apartheidtiden.213  
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3.1.4 Gud försonar och helar 

Under många år arbetade Tutu för att försöka ena det sydafrikanska folket. I sitt brev till premiärminister 

John Vorster, som är daterat 6 maj 1976, vädjar Tutu om att Vorster skall bedriva en politik som leder till 

att de svarta blir befriade från rasförtrycket. Han argumenterar för sin sak genom att förklara att de såsom 

kristna är döpta med samma dop och har blivit lemmar i samma kropp. Jesus Kristus har brutit ner allt 

ovidkommande som skiljer människor åt, såsom ras, kön, kultur, samhällsställning och så vidare. I 

Kristus, förklarar Tutu, är vi för evigt sammanfogade som en förlossad mänsklighet, svarta och vita 

tillsammans.214 Jesus kom för att försona människorna med Gud. Om vi är försonade med Gud ska vi 

också vara försonade med varandra. Enligt Tutu är det de kristnas uppgift att vara ambassadörer för den 

försoningen.215 

 
God’s purpose is to unite all the separate and divided things and peoples of this world… We are his 
agents, his instruments; and if we are faithful we will help to bring to pass that great vision of John 
the Divine – of people from every race, tribe, nation and language united in the praise and worship 
of Almighty God.216 

 
”Guds barn” är ett ofta återkommande uttryck hos Tutu217 och han förklarar att alla människor är 

inneslutna i Guds familj, oavsett klass, kön, sexuell läggning, nationalitet, religionstillhörighet.218 Svarta 

och vita, rika och fattiga, homo och hetero, muslimer och kristna – alla hör dit. Också de som vi betraktar 

som våra värsta fiender är Guds kärleks barn, våra syskon.219 

 
De ändlösa skiljelinjer som vi skapar mellan oss och som vi lever och dör för – vare sig det är våra 
religioner, våra etniska grupper eller våra nationaliteter – är fullkomligt irrelevanta för Gud. Gud 
vill bara att vi ska älska varandra. 220 

 
Tutu menar att Gud har skapat alla våra olikheter därför att vi ska inse att vi behöver varandra.221 

Tillsammans med våra medmänniskor och resten av Guds skapelse är vi inplacerade i ett fint nätverk av 

ömsesidigt beroende. För att tala om detta använder Tutu det afrikanska ordet ubuntu, vilket handlar om 

att en människas mänsklighet är sammanlänkad med andra människor. Man existerar därför att man hör 

till.222   
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We find that we are placed in a delicate network of vital relationship with the Divine, with my 
fellow human beings and with the rest of creation. […] In Hebrew it is called shalom. […] It has all 
to do with a harmonious coexistence with one’s neighbours in a wholesome environment allowing 
persons to become more fully human.223  

 

Gud bjuder in varje människa att leva i helhet och fullkomlighet. Denna helhet handlar inte om 

perfekthet224 utan i denna helhet kan brister och sårbarhet bygga broar till mänsklig gemenskap och en 

relation med det gudomliga.225 Gud vill att hans barn ska leva i en obruten harmoni med hela skapelsen, 

att människorna ska få ta del av Guds shalom.226  

 

Tutu förklarar att Guds skapelse är något gott. För när Gud hade skapat den värld vi lever i såg han att allt 

var gott.227 Jesus lär oss att allt liv – sekulärt och heligt, materiellt och andligt – utgår från Gud och tillhör 

Gud. Tutu vänder sig skarpt emot att det materiella, sekulära, fysiska och sexuella skulle vara någonting 

syndigt. Det finns inget skuldbeläggande från Gud i glädjen över det jordiska.228   

 

3.1.5 Gud är andlig och världslig  

Att beskriva Tutus gudsbild utan att nämna något om vad den får för följder för kyrkan och den enskilde 

troende vore inte att göra rättvisa för hans beskrivning. Det har säkerligen redan framkommit att Tutu 

betraktar den religiösa tron och det världsliga engagemanget som två sidor av samma mynt, helt beroende 

av varandra. 

 
Kyrkan existerar främst för att ära och tillbe Gud. Den måste prisa hans heliga namn. Men den kan 
aldrig använda detta som en flykt. Just därför att den tillber en sådan Gud måste den ta på allvar den 
värld han har skapat och som han älskat så mycket att han utgav sin ende son för den. Kristna minns 
de gammaltestamentliga profeternas fördömande av en tom och formalistisk gudstjänst. 229 

 

Tutu förklarar att Jesus i enlighet med profettraditionen menade att livet som helhet tillhör Gud, både i 

dess sekulära och religiösa aspekt.230 Han brydde sig om de utsatta och var även en bönens man som drog 

sig undan för att samtala med Fadern.231 Och så ska även de troende leva. Vi kan inte använda religionen 

som en verklighetsflykt och gömma oss bakom våra böner, för så fungerar inte en autentisk kristen 

andlighet.232 
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The Church of God has to be the salt and the light of the world. We are the hope of the hopeless, 
through the power of God. We must transfigure a situation of hate and suspicion, of brokenness and 
separation, of fear and bitterness. We have no option. We are servants of the God who reigns and 
cares. He wants us to be the alternative society.233 

 
Det finns inte någon egentlig motsättning mellan andligt och materiellt, mellan gudstjänst och tjänst. Att 

älska Gud inbegriper att man älskar sin nästa. De här två sakerna hör ihop eller också är båda falska.234 

Och det som ofta betraktas som religiösa begrepp så som bekännelse, förlåtelse och försoning är enligt 

Tutu ord som har med praktisk politik att göra.235 Den kristna tron är religiös – därför politisk. Religion 

har att göra med samhället. 236 

 
Det som är så intressant är att profeterna så ofta säger att om vår religion inte påverkar vårt sätt att 
leva, då är det en religion som Gud inte vill veta av. Jesaja säger att en fasta när man nekar sig mat 
men inte bryr sig om hur man behandlar sina grannar är något som Gud inte är intresserad av. Vad 
Gud vill är att vi ska avhålla oss från grymhet och förtryck. Vad Han vill är att vi ska lossa 
orättvisans bojor och befria dem som tryckts ner, att vi ska dela vår mat med de hungriga, ta emot 
de fattiga och hemlösa i våra hus och ge de nakna kläder.237   

 
Tutu menar att de kristna alltid måste ställa sig kritiska till varje politiskt system och pröva det mot 

evangeliets standard.238 De kristnas lojalitet står till Gud, inte till en rörelse eller ett politiskt system. Om 

dess lagar inte är i linje med evangeliets befallningar måste de kristna arbeta på alla tänkbara fredliga sätt 

för att de lagarna upphävs. Kyrkan har ytterst bara en enda lojalitet och det är mot sin herre och mästare 

Jesus Kristus. Därför måste den säga till världsliga ledare, vars lagar skiljer sig från Guds lagar, att det är 

viktigare att lyda Gud mer än människor (Apg 4:19).239 I arbetet med att vara med och förhärliga Guds 

värld måste kyrkan löpa risken att bryta mot lagen. Tutu ser det som beklagligt att alltför många har 

hjärntvättats att tro att det lagligt och moraliskt rätta betyder samma sak. Under apartheidtiden var det 

olagligt för kyrkliga grupper att träffas mer än en dag utan tillåtelse. Men ytterst sätt vore det inte 

omoraliskt att göra det. En gudstjänst där man delar insikter och resurser får inte bara vara reserverat för 

särskilda tillfällen. Det måste vara de troendes livsstil.240  

 

Livet med Gud innebär att vara Guds medarbetare och partner. Varje människa har kapacitet att göra gott 

och att göra ont. Tutu betonar att Gud förlitar sig på att vi hjälper honom, han har bara oss. Vi är Guds 

medarbetare. Gud vill mätta den hungriga, ge kläder åt den nakne – genom oss.241 ”Utan oss har Gud inga 

ögon; utan oss har Gud inga öron; utan oss har Gud inga armar. Gud väntar på oss och förlitar sig på 
                                                
233 Tutu, D. (1982), sid. 31 
234 Tutu, D. (1985), sid. 160; Tutu, D. (2004), sid. 126 
235 Tutu, D. (2004), sid. 66-67 
236 Tutu, D. (2004), sid. 78 
237 Tutu, D. (2004), sid. 79 
238 Tutu, D. (1982), sid. 33 
239 Tutu, D. (1985), sid. 97; Tutu, D. (1995), sid. 162; Tutu, D. (2000), sid. 237 
240 Tutu, D. (1985), sid. 45 
241 Tutu, D. (1995), sid. 136; Tutu, D. (2004), sid. 30, 73  
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oss.”242 Men för att vi ska kunna förändra världen praktiskt är det nödvändigt att bönen och andligheten är 

en del av våra liv.243 

 
How do you balance the spiritual and the political aspects of your life?... I do not have a sense of 
tension between the two. I have come to learn that spirituality is absolutely essential to an authentic 
Christian life. That is how it was with almost all God’s servants. Their encounters with God were 
not for their own self-aggrandizement but for the sake of others. You meet God as a burning bush in 
order to be sent to Pharaoh to redeem captives.244  

 
Så som Guds barn är vi alla ämnade för kontemplation. Vi behöver bli stilla för att höra Guds röst. Tar vi 

oss tid att vara stilla inför Gud överförs Guds egenskaper till oss. Vi blir mer lika Gud genom att låta Gud 

vara Gud inom och igenom oss. Och det är bönen och meditationen som står oss till buds för att odla en 

verklig och djup relation till Gud.245 

 

 

                                                
242 Tutu, D. (2004), sid. 74 
243 Tutu, D. (2004), sid. 127, 131-132  
244 Battle, M. (Red.) (1998), sid. 30 
245 Tutu, D. (2004), sid. 117-119 
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4. Avslutning 
Här följer en sammanfattning av mitt resultat samt en diskussion utifrån mina slutsatser av den 

genomförda studien. 

 

4.1 Sammanfattning  

Resultatet av den genomförda studien har redovisats genom fem övergripande teman som alla säger 

någonting om vad som kan anses vara centralt för Tutus gudsförståelse. Den gudsbild som framkommer i 

Tutus texter kan beskrivas på följande sätt: 

  

- Gud älskar människan och utgör grunden för hennes värde. 

Guds totalt villkorslösa kärlek är mycket central i Tutus texter, vilket bland annat belyses genom att Tutu 

förkunnar Guds kärlek till syndaren. Tutu betonar att varje enskild människa enligt Bibeln är en Guds 

avbild. Därav kommer att Gud kan ses som människans ursprung och som grunden för människans värde. 

Utifrån detta talar Tutu även om Gud som människans totala beroende. 

 

- Gud tar ställning, agerar och befriar.  

Med stöd i exodustexten och inkarnationstexterna talar Tutu om Gud som en aktiv Gud som verkar i 

historien och bryr sig om varje enskild människa. Tutu hävdar även att Gud tar ställning för de förtryckta, 

vem det än må vara. Guds stora gärning i människornas liv är att befria – lika väl från synd som från 

orättvisor och förtryck. Det övergripande syftet med Guds befrielse är, enligt Tutu, att människan ska få 

tillbaka sin fulla mänsklighet.  

 

- Gud segrar och transformerar. 

Den visshet Tutu hela tiden höll fast vid när det gällde att de svarta sydafrikanerna skulle bli fria har sin 

grund i att Gud är expert på att vända mörker till ljus, misslyckande till seger. Det säkraste beviset på att 

Gud ska segra är enligt Tutu att Jesu korsfästelse inte slutar med död, utan uppståndelse. För att stärka 

den här tanken hänvisar Tutu även till sin egen erfarenhet då Sydafrika faktiskt blev en demokrati. När 

Tutu beskriver Guds seger gör han det genom att förklara att det sker en förvandling då människan och 

världen ska nå helhet och fullhet. För Tutu innebär detta inte att vi ska bli något annat än vad vi är, utan 

att vi ska bli vad vi verkligen är – gudslika.  

 

- Gud försonar och helar. 
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Hos Tutu är försoningen ett mycket framträdande tema och Gud är den som gör försoningen möjlig. För 

detta hänvisar Tutu till Jesus som har rivit skiljemuren mellan människor. Gud är den som mänskligheten 

når sin enhet igenom därför att varje människa har sitt ursprung i Gud och är ett Guds barn. Därmed gör 

Tutu klart för sina läsare att människan hör ihop med Gud tillsammans med andra människor. Vi möter 

Gud i våra medmänniskor och när vi tjänar dessa då tjänar vi också Gud. Det är i detta sammanhang Tutu 

använder sig av begreppet ubuntu – det nätverk som binder samman alla människor till ett ömsesidigt 

beroende.  

 

- Gud är andlig och världslig. 

Tutu tänker sig att Gud ser positivt på världen och betonar att det materiella är en del av Guds goda 

skapelse. Gud bryr sig om vad som händer i historien och människans uppgift är att leva i tillvaron på ett 

odelat sätt med lika stor betoning på ett världsligt engagemang som en levande spiritualitet. För Tutu 

tycks det som en självklarhet att för att Guds förklaring ska kunna äga rum i det politiska livet så behövs 

ett andligt liv. De troende ska efterlikna Jesus i detta sätt att leva. 

 

4.2 Diskussion  

Slutligen vill jag nämna något utöver de teman som omnämnts ovan samt dra några paralleller till Tutus 

liv och vad som har presenterats i uppsatsens bakgrundsdel.  

 

I likhet med Kunnie drar jag en övergripande slutsats att Tutu inte för några direkta systematiska 

diskussioner kring Gud. I synnerhet inte angående Guds person eller Guds natur. Det står dock klart att 

han i enlighet med den kristna traditionen talar om Gud som treenig och Jesus som Guds son. När Gud 

presenteras i Tutus texter sker det framför allt i relation till människor och specifika situationer. Det som 

hamnar i centrum är Guds egenskaper, eller framför allt vad Gud kan göra i människors liv. Vem Gud är 

definieras hos Tutu på så vis av förhållandet mellan Gud och människan. En ytterligare slutsats jag drar 

av mitt resultat är att Tutus beskrivningar av Gud i stor utsträckning är inomvärldsliga och främst har 

relevans för livet här och nu. 

 

Att min undersökning inte svarar på frågor kring hur Tutu systematiskt tänker kring Gud menar jag har att 

göra med att hans texter är av en viss art – de är utformade som tilltal till människor i specifika historiska 

situationer. Enligt mig stämmer detta väl överrens med Tutus tankar om pluralistisk teologi, vilken syftar 

till att utforma teologin på ett sätt som gör den relevant för människors vardagliga liv. Detta innebär för 

Tutu att teologin aldrig kan vara evig och fullkomlig utan att varje situation kräver en unikt teologisk 
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respons. Utifrån detta menar jag att Tutu gör klart för sina läsare att han själv inte gör anspråk på en 

heltäckande sanning om vem Gud är. 

 

Tutus uttalande om att han skulle överge sin kristna tro om någon kunde bevisa att Gud eller Bibeln 

stöder apartheid har väckt frågor hos mig. Jag undrar om detta innebär att det enligt Tutu finns vissa 

moraliska principer som står över Gud? Det här är ingenting som Tutus texter ger några direkta svar på, 

men klart är att han ger uttryck för att det inte finns något glapp mellan de högre principerna om godhet 

och frihet, och Gud. Istället utgör Gud grunden för dessa principer.  

 

Jag tolkar det som att den gudsbild som Tutu presenterar beskriver en Gud som är med människorna. Gud 

står inte i opposition till oss, utan vill värna om det som är mänskligt. Gud är godhet, inte straffande. I 

vissa avseenden tycker jag att det verkar som att Tutus Gud är en Gud som inte ställer några krav på oss 

människor. Gud förlåter och ger ständigt människan en ny chans. Om Gud älskar syndaren, vad spelar det 

då för roll hur vi lever? Samtidigt menar jag att det finns något väldigt utmanande hos den Gud som Tutu 

presenterar. Gud har en stark vilja och tar ställning. Vi uppmanas att leva för andra genom att tjäna de 

utstötta. Gud utmanar våra relationer och vill att vi ska älska våra fiender. Att Gud älskar alla människor 

lika villkorslöst innebär att vi inte kan hänvisa till att vi är favoriserade som personer. Gud gör heller inte 

skillnad på personer utifrån religion vilket enligt mig rimligtvis innebär att Tutus Gud inte gör någon 

särbehandling av de kristna för att de är kristna utan uppmanar istället till enhet för hela mänskligheten.  

 

Pieterse lyfter fram befrielsen som det främsta temat hos Tutu, vilket resultatet av min studie på många 

sätt bekräftar. Samtidigt ser jag att ett lika centralt tema i Tutus gudsbild är hans betoning på försoning. 

Jag menar att de båda temana om befrielse och försoning följer parallellt genom hela Tutus författarskap 

och att de går att knyta till hans roll som kyrklig ledare i befrielserörelsen samt hans uppdrag som 

ordförande i Sannings- och försoningskommissionen. Tutus gudsbild har i stort inte förändrats över tiden, 

men jag anar ändå en förskjutning av fokus. Guds befrielsegärning uppfattar jag som det främsta i Tutus 

förkunnelse under apartheidtiden medan försoningen genom Gud kom att bli mer framträdande i samband 

med att Sydafrika övergick till att bli en demokrati. Detta kan förklara orsaken till att mitt resultat inte 

lika entydigt som Pieterses visar på befrielsen som Tutus främsta tema. Pieterse genomförde sin studie för 

över 15 år sedan, vilket var i samband med att den sydafrikanska demokratin blev verklighet. Vid den 

tiden hade Tutu ännu inte fullgjort sitt uppdrag i Sannings- och försoningskommissionen. Men jag vill än 

en gång betona att de båda temana inte avlöser varandra utan att de följs åt.  

 

Tutu tar ställning för en genusneutral Gud och menar att traditionen att beskriva Gud som fader behöver 

kompletteras med beskrivningar av Gud som moder och kvinna. Själv beskriver Tutu Gud med hjälp av 
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bilden av en mor vid ett antal tillfällen, och hänvisar även till sin egen mamma. Jag uppfattar genusfrågan 

som genomgående och grundläggande för Tutus gudsföreställning, men ändå inte centralt framträdande. 

Jag drar slutsatsen att frågan blir av särskild vikt för Tutu med tanke på hans roll som förespråkare för 

kvinnliga präster inom Anglikanska kyrkan men lägger samtidigt märke till att han valt att följa det 

traditionella språkbruket och talar om Gud som en han.   

 

En viktig inspirationskälla till den gudsförståelse som Tutu har tycker jag mig se i Community of the 

Resurrection samt i hans afrikanska arv och då inte minst i ubuntu-begreppet, vilket även Kunnie 

behandlar. Att Tutu är utbildad inom Anglikanska kyrkan, och att det är där han varit verksam som präst, 

biskop och ärkebiskop har sannolikt också haft stor betydelse för hur hans teologi och gudsbild kommit 

att utformas. Allen skriver även att Tutu blev kritisk till västerländsk teologi och lät sig inspireras av 

befrielseteologin och svart teologi och jag hävdar i likhet med Pieterse, van der Ven och Kunnie att Tutu 

med rätta kan placeras i kontexten av de båda riktningarna. Hos Tutu får de befrielseteologiska tankarna 

ett starkt och särpräglat uttryck. Bland annat talar han om Gud som antikapitalistisk. I fråga om Guds 

kärlek menar Tutu att den är raka motsatsen till det kapitalistiska synsättet där människans värde är 

beroende av prestation och konsumtion. Enligt Kunnie vände sig Tutu också själv emot systemet med den 

fria marknaden som påverkade de svarta sydafrikanernas liv på ett negativt sätt och fick dem att reduceras 

till arbetskraft för de vita.  

 

Tutu talar om att vi möter Gud i vårt eget inre och att Gud på så sätt ständigt är närvarande hos alla 

människor. Enligt Tutu kan Gud ge oss personliga tilltal när vi ber, vilket han själv upplevde inför den 

demonstration han arrangerade år 1989. Den händelsen ser jag som ett exempel på hur Tutu kan uppfattas 

stå i den profetiska traditionen, vilket Pieterse och Kunnie talar för. Jag uppfattar det som tydligt att den 

Gud som presenteras i Tutus texter är en Gud som handlar i historien. Men inte nödvändigtvis genom 

makthavare utan lika väl genom de personer som går emot de rådande bestämmelserna. Med hänvisning 

till Bibeln anser Tutu att Gud har gett de svarta legitimitet att bryta mot de lagar som inte stämmer 

överens med Guds vilja. Även detta är ett uttryck för den svarta befrielseteologin. Den genomförda 

demonstrationen utgör också ett tydligt exempel på att Tutu ser den andliga disciplinen och det sociala 

engagemanget som starkt sammanlänkat.  

 

Ett resultat som framkommit av min litteraturstudie är att Tutu ser det som att det gudomliga också utgör 

det sant mänskliga. Gud bor i varje människas inre och därmed är Gud möjlig att möta i de personer vi 

har omkring oss. Som tidigare nämnts innebär det att vi tjänar Gud när vi tjänar en annan människa. Jag 

skulle vilja dra det ett varv till och påpeka att vi utifrån Tutus resonemang också får del av Guds omsorg 

genom andras omtanke om oss. Tutus betoning på varje människas gudslikhet tycker jag är radikal 
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eftersom det innebär att Gud uppenbarar sig i mänsklig gestalt, inte bara i Jesus utan även i de vi betraktar 

som våra fiender.  

 

Det växelverkande gudsmötet, i vårt eget inre och i våra medmänniskor stämmer enligt mig överrens med 

det som van der Ven skriver om – att Tutu förstår Gud som immanent-transcendent, lika moralisk som 

religiös. Och när jag ser till min egen läsning och de slutsatser jag kommit fram till tänker jag mig att det 

är just detta som är kärnan i Tutus gudsbild. Det odelade. Det moraliska och religiösa, världsliga och 

andliga. Det var en sådan Gud som stod bakom Tutu i kampen mot apartheid och även då Tutu besökte 

andra länder och uppmanade till befrielse, försoning och förkunnade seger genom en god och kärleksfull 

Gud.    
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