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Sammanfattning  
Uppsatsen redogör för tre svenska teologers tolkningar av den kristna försoningstanken. Gustaf Aulén presenterar tre 
skilda försoningstankar i sin bok Den kristna försoningstanken, varav han själv företräder en av dessa; det klassiska 
försoningsmotivet. De övriga två som presenteras i boken är den latinska eller objektiva försoningsteorin samt den 
subjektiva försoningsläran. 
Sofia Camnerin är den andra teologen som studeras i denna uppsats. Hon redogör i sin avhandling Försoningens 
mellanrum, för teologerna Rita Nakashima Brock och Daphne Hampsons tankar kring den kristna försoningstanken. 
Med dessa teologer som bakgrund lämnar Camnerin sitt eget bidrag till debatten om försoningen. 
Slutligen redogörs för KG Hammars trilogi Tecken och verklighet, Samtal om Gud och Ecce Homo – efter två tusen år. 
Dessa utger sig inte för att handla specifikt om den kristna försoningstanken men Hammar presenterar sina tankar 
kring kristologi, gudsbild, människosyn och försoning.  
Utifrån denna redogörelse görs ett komparativt studium av de olika försoningsteologiska tankar som gjort sig 
gällande. 
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1. Inledning 
 

Den här uppsatsen handlar om tolkningar av den kristna försoningsläran. Den har en central 

roll i den kristna tron och kanske skulle man kunna påstå att försoningsläran utgör dess 

centrum. Försoning kan beskrivas som ett återställande av fred och gemenskap mellan två 

parter. Den kristna försoningstanken kan sammanfattas med att Jesus livsverk, död och 

uppståndelse, ger en frälsande betydelse för människan och leder till försoning, ett 

återställande av gemenskapen mellan människan och Gud.  

Många frågor gör sig gällande i de olika tolkningarna av den kristna försoningstanken, 

frågor som rör vad det är som människan måste frälsas ifrån, vem Gud är som offrar sin egen 

son, vem Jesus är, hur hans gärning kan leda till försoning mellan människa och Gud och vad 

det är som människan ska frälsas till. Läran om frälsningen, soteriologin, och läran om 

Frälsaren, kristologin, är nära knutna till försoningsteologin. Fokus i denna uppsats är 

försoningsteologi, som huvudsakligen svarar på frågan hur detta återställande mellan Gud och 

människan går till, men både kristologi och soteriologi kommer också att beröras. 

Genom kyrkans historia har försoningens innebörd tolkats på olika sätt. Paulus var en av 

de första för vilken försoningstanken intog en central plats, Irenaeus, Anselm av Canterbury, 

Abelard, Luther och Schleiermacher är ytterligare några som tolkat denna lära. I Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter är försoningstanken grundläggande för kristen tro.
1
 

I den här uppsatsen redogör jag för tre teologers böcker i vilka tolkningar av den kristna 

försoningstanken presenteras. Den första är Gustaf Aulén (1879-1977), som kanske är en av 

de svenska teologer som betytt mest för att formulera den kristna försoningslärans historia. 

Han var professor i systematisk teologi vid Lunds universitet och biskop i Strängnäs stift 

1933-1952. I sin bok Den kristna försoningstanken gör han en revidering av försoningslärans 

historia, som han menar blivit felskriven. Boken har översatts till en mängd språk, bland annat 

till engelska med titeln Christus Victor. Internationellt sett har boken blivit mycket 

betydelsefull.  

Aulén presenterar i sin bok tre försoningsläror; det klassiska eller dramatiska 

försoningsmotivet, den latinska eller objektiva försoningsteorin och den subjektiva 

försoningsläran. Kortfattat innebär det klassiska försoningsmotivet att Kristus genom sin död 

och uppståndelse segrade över alla onda krafter. Korset är Guds triumf och Kristi offerdöd 

                                                 
1
 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, om Kristus som ensam försonare står det i Augsburgska bekännelsens 

apologi sid. 244 och 278, om rättfärdiggörelsen som vilar på försoningen berättas det i Augsburgska bekännelsen 

sid. 58, i Augsburgska bekännelsens apologi sid. 129 och i Konkordieformeln sid. 578. Om motståndarna som 

ringakta försoningen står det i Augsburgska bekännelsens apologi sid. 102. 
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måste ses i ljuset av både hans jordiska livsgärning och uppståndelsen. Den latinska 

försoningsteorin innebär att Kristus dog för att tillfredsställa Guds begär efter botgöring, 

denna kan endast ges av en människa på hela mänsklighetens vägnar. Den subjektiva 

försoningsläran innebär att korset är det överlägsna beviset på Guds kärlek till människorna, 

denna kärlekshandling väcker ett gensvar hos människan, en önskan om att leva i denna 

kärlek och bli en bättre människa. 

Den andra teologen som studeras i denna uppsats är Sofia Camnerin (f. 1971). Hon är 

pastor och utbildningskonsulent i Missionskyrkan och är medlem i Kyrkornas Världsråds 

centralkommitté.
2
 Camnerin studerar i sin avhandling, Försoningens mellanrum, teologerna 

Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock och ger i sin analys av dem sitt eget bidrag till 

den försoningsteologiska debatten. Hon använder sig av en försoningsteologisk modell i 

vilken försoningsteologi framställs som en ”övergång”, ”från” något, ”till” något. Hon menar 

att försoningsteologi uttrycker hur ”övergången”, förändringen, ”från” ”till” sker. 

Ärkebiskop emeritus KG Hammar (f. 1943) är den tredje teologen som får ge sitt bidrag 

till det försoningsteologiska samtalet i denna uppsats. Han var biskop i Lunds stift 1992-1997 

och ärkebiskop under åren 1997-2006. I sin trilogi Tecken och verklighet, Samtal om Gud och 

Ecce Homo – efter två tusen år, betonar han vikten av att varje tid tolkar sin tro utifrån den 

egna tidens förutsättningar. I sin bok för han ett samtal kring hur man finner ett bärande språk 

för Gud. Boken utger sig inte för att specifikt handla om försoningen men berör de ämnen 

som gör sig gällande i den kristna försoningstanken.  

Denna uppsats avslutas med en kortfattad analys av de tre böckerna med hjälp av den 

försoningsteologiska modell som presenteras i Sofia Camnerins avhandling. Under rubriken 

”från” beskrivs vad de olika kristna försoningslärorna menar att människan behöver frälsas 

ifrån, därefter beskrivs hur försoningen sker, hur ”övergången” går till, för att slutligen landa i 

vad de olika författarna menar att vi människor ska frälsas ”till”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Camnerin, Sofia (2008) Försoningens mellanrum, baksidestext 
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1.1  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för de kristna försoningstankar som presenteras av 

Gustaf Aulén i hans bok Den kristna försoningstanken. Gustaf Aulén (1879-1977) var teolog, 

professor i systematisk teologi vid Lunds universitet och biskop i Strängnäs 1933-1952. Han 

har varit mycket betydelsefull för svensk teologi och förkunnelse. 

Mitt syfte är också att redogöra för ett par moderna tankegångar, genom att studera Sofia 

Camnerins (f. 1971) avhandling Försoningens mellanrum och KG Hammars (f. 1943) trilogi, 

Tecken och verklighet, Samtal om Gud samt Ecce Homo – efter två tusen år.  

Avslutningsvis är syftet att kortfattat jämföra de olika tankegångarna genom att använda 

den i inledningen nämnda försoningsteologiska modell från Sofia Camnerins avhandling 

Försoningens mellanrum, för att studera vilka olika försoningstankar som gör sig gällande. 

 

1.2  Frågeställningar 

1. Hur redogör Gustaf Aulén för de olika kristna försoningstankar som funnits genom 

historien i sin bok Den kristna försoningstanken? 

2. Vad innebär de moderna tankegångar kring försoningen som finns idag, representerade 

av Sofia Camnerin med sin avhandling Försoningens mellanrum och KG Hammar 

med sin trilogi Tecken och verklighet, Samtal om Gud och Ecce Homo – efter två 

tusen år? 

3. Vilka skillnader och likheter framträder i de olika kristna försoningstankar som 

presenterats i uppsatsen: 

a) Hur beskrivs det människan ska frälsas ”från”? 

b) Hur beskrivs själva försoningen, ”övergången” ”från” ”till”? 

c) Hur beskrivs det som människan ska frälsas ”till”? 

 

1.3  Avgränsningar 

I ämnet den kristna försoningsläran finns genom historien en mängd böcker, skrivna av 

många olika författare och teologer. Denna uppsats gör inte anspråk på att vara heltäckande 

varken när det gäller det historiska eller det teologiska perspektivet. I uppsatsen studeras tre 

böcker, av tre olika svenska teologer. Den kristna försoningstanken av Gustaf Aulén, 

Försoningens mellanrum av Sofia Camnerin samt KG Hammars trilogi Tecken och verklighet, 

Samtal om Gud och Ecce Homo – efter två tusen år.  
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Gustaf Auléns bok har jag valt för att den anses vara ett klassiskt svenskt teologiskt verk 

och den ger en övergripande historisk och teologisk bild av försoningsläran. Boken har också 

haft stark genomslagskraft i andra delar av världen genom översättning bland annat till 

engelska med titeln Christus Victor.  

När det gäller de moderna tankegångarna kring försoningen i den svenska debatten har jag 

valt att studera ärkebiskop emeritus KG Hammars trilogi Tecken och verklighet, Samtal om 

Gud samt Ecce Homo – efter två tusen år. Hammar är en representant för Svenska kyrkan, 

inflytelserik i svensk teologi och en förebild för många kristna idag. Boken (böckerna) har 

inte som huvudsyfte att tolka just försoningen men där finns Hammars svar på frågor om 

gudsbild, kristologi, människosyn och försoning. 

Sofia Camnerin har jag valt då hennes avhandling, Försoningens mellanrum, ställer 

många frågor till den klassiska försoningstanken och hittar några försoningsteologiska 

alternativ till, framförallt, den objektiva försoningsläran. I avhandlingen studerar författaren 

två andra teologer, Rita Nakashima Brock och Daphne Hampson. Camnerin gör utifrån dessa 

ett eget bidrag till den försoningsteologiska debatten. Mitt intresse i denna uppsats är främst 

Sofia Camnerins hållning och försoningsteologiska tankar men för att förstå dessa behöver 

Brock och Hampson finnas med som bakgrund. 

 

1.4  Forskningsläget 

Jämförande svenska studier kring Gustaf Auléns försoningstanke, liknanden den jag tänkt 

göra i denna uppsats, är Gert Nilssons avhandling Återställd mänsklighet – gudomlig seger: 

försoningstanken enligt Otto Möller och Gustaf Aulén från 1976. I bokens första del redogör 

författaren för den danske teologen Otto Möllers försoningstanke som sammanfattas i orden 

återställd mänsklighet. I den andra delen redogörs för Gustaf Auléns försoningstanke – 

gudomlig seger och i bokens tredje del jämförs dessa båda klassiska försoningstankar. 

En annan svensk jämförande studie är Gustav Wibergs bok Gustaf Auléns ”klassiska” 

försoningslära under viss jämförelse med gnosticismen, från 1989. Där Wiberg jämför Auléns 

klassiska försoningslära med gnosticismen.  

Det finns inte så mycket forskning kring ärkebiskop emeritus KG Hammar och hans 

teologi förutom en magisteruppsats från Linköpings universitet av Kerstin Bergman: Man 

måste inte tro nånting – men man måste samtala. Ärkebiskop KG Hammars syn på 

kommunikation och språk, från 2005.
3
 I denna uppsats jämför författaren Hammars liberala 

                                                 
3
 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:20496 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:20496
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teologi med mer traditionell teologi genom ett studium av hans böcker. Uppsatsen handlar 

inte specifikt om försoningen. Eftersom jag har tänkt göra en egen redogörelse av Aulén, 

Hammar och Camnerin samt en egen jämförande studie av dessa teologer har jag, i denna 

uppsats, inte använt mig av ovan nämnda böcker och uppsatser.  

Den nutida svenska forskning jag har hittat i ämnet är den avhandling av Sofia Camnerin, 

Försoningens mellanrum, som studeras i denna uppsats.  

 

1.5  Källmaterialet 

Böckerna jag valt att studera har alla tre mycket olika karaktärer. Den fullständiga titeln på 

Gustaf Auléns bok är Den kristna försoningstanken, huvudtyper och brytningar. Olaus-Petri-

föreläsningar hållna vid Uppsala universitet. I min uppsats kommer jag att referera till boken 

som Den kristna försoningstanken. Boken är skriven 1930 och är präglad av sin tid med 

formuleringar som på många sätt är högtravande och ett språk som ibland är svårt att förstå 

och komma bakom. Han tydliggör att avsikten med boken är att särskilt belysa det av teologin 

så svårt försummade klassiska försoningsmotivet, vilket han menar är genuint kristet.
4
 Detta 

blir tydligt då ca 130 av bokens 268 sidor används för att beskriva och förklara det klassiska 

försoningsmotivet, 40 sidor till den latinska försoningstypen och 14 sidor till den subjektiva 

försoningsläran. Övriga sidor i inledning och avslutning domineras också av det klassiska 

försoningsmotivet, vilket alltså är det motiv som författaren själv företräder. Detta innebär för 

min framställning att det som redogörs gällande den latinska respektive den subjektiva 

försoningsläran är Auléns, i många fall, mycket kritiska beskrivningar av dessa. Redogörelsen 

av den latinska samt den subjektiva försoningsläran är således färgade av detta.  

Sofia Camnerins fullständiga avhandlingstitel är: Försoningens mellanrum – en analys 

av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar. I min uppsats 

namnger jag den som Försoningens mellanrum. Detta är en avhandling och den präglas därför 

av ett akademiskt språk. Med en forskares försiktighet formulerar hon sitt 

försoningsteologiska alternativ. 

KG Hammars bok Tecken och verklighet är skriven som ett herdabrev till Lunds stift 

1993. Samtal om Gud från 1997 är också den ett herdabrev från Hammar som ärkebiskop. 

Ecce Homo – efter två tusen, år är skriven till millennieskiftet år 2000. Hammar reflekterar i 

alla dessa böcker över hur Gud, Jesus och de bibliska texterna kan göras begripliga för vår tid. 

Böckerna är inte skrivna specifikt om försoningen utan jag har i böckerna hittat svar på de 

                                                 
4
 Aulén, Gustaf (1930) Den kristna försoningstanken. sid. 266-267 
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försoningsteologiska frågorna, vad vi ska frälsas från, vad vi ska frälsas till och hur denna 

övergång sker. 

 

1.6  Metod 

Metoden som används i denna uppsats är ett deskriptivt och komparativt litteraturstudium. En 

sammanfattning av den ovan nämnda litteraturen kommer att göras och därefter jämförs de 

försoningstankar som utkristalliseras i dessa. Det är min förhoppning att jag i detta 

beskrivande och jämförande studium ska göra dessa tre teologer och deras böcker rättvisa, att 

jag på ett så objektivet sätt som möjligt ska kunna redogöra för innehållet och därefter 

kortfattat jämföra dessa tankar med varandra. 

 När det gäller det komparativa studiet av uppsatsen har jag valt att använda en modell 

som presenteras i Sofia Camnerins bok Försoningens mellanrum. Modellen går ut på att först 

beskriva vad människan ska räddas eller frälsas ifrån. Därefter beskrivs själva övergången, 

hur försoningen går till. Den tredje delen i modellen beskriver det vi räddas eller frälses till. 

Modellen är traditionell och finns hos flera andra teologer, Camnerin nämner bland andra 

Lars Thunberg och Darby Kathleen Ray.
5
 Jag väljer att använda denna modell i mitt 

komparativa studium eftersom den hjälper mig att göra en överskådlig bild och jämförelse av 

Auléns, Hammars och Camnerins försoningsteologiska tankar. 

 

1.7  Definitioner 

Soteriologi – läran om frälsningen, kommer av grekiskans soteria, vilket betyder räddning ur 

fara och nöd.
6
 Det svenska ordet frälsa kommer av ordet frihalsa och syftar på slaven som 

frigavs från sitt halsjärn. Soteriologin utgår från tanken att människan på grund av sin 

ofullkomlighet är i behov av räddning och helande i form av frälsning genom Kristus.  

Soterilolgin svarar på frågorna varför Kristus är av betydelse för människan och hennes 

relation till Gud, vad Kristus gör och vad försoning innebär.
7
 

 

Kristologi – läran om Kristus reflekterar över vem Jesus från Nasaret är, både i förhållande till 

Gud och till människan. Kristologi handlar om hur det transcendenta (Gud) blir immanent och 

därmed begripligt för människan.
8
 

                                                 
5
 Camnerin, Sofia (2008) Försoningens mellanrum. Sid. 30 

6
 Grekisk-svensk ordbok, sid. 218 

7
 Martinsson, Mattias (red.) (2007) Systematisk teologi en introduktion. Sid. 189 

8
 Ibid. sid. 167 
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Försoning – i den kristna teologin kan man urskilja tre dimensioner hos begreppet försoning 

som spelat stor roll i olika tider. Dessa tre är: försoning som förlåtelse för synder, försoning 

som befrielse inom historien (exempelvis befrielse från politiskt förtryck) och försoning som 

förnyelse av universum.
9
  

 

2. Biblisk bakgrund 
  

Bibeln berättar om hur Gud skapade världen och universum och att Gud såg att det var gott. 

Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade Gud dem, med en fri vilja 

att välja sitt liv men också med ett ansvar för livet och för skapelsen. Bibeln berättar också om 

fallet, om hur Adam och Eva äter av kunskapens träd på gott och ont. Efter fallet handlar 

människan i synd.
10

 Syndafallet kan ses som ett slags konstaterande av att vi människor ibland 

handlar i ondska. Att vara människa är att misslyckas ibland, att svika och att inte alltid nå 

målet, som kan vara gemenskap med andra människor och med Gud. Paulus skriver i 

Romarbrevet: ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör 

jag”.
11

 Människan kan inte råda över det onda och det lidande som drabbar henne. Detta onda 

har genom historien beskrivits på olika sätt som exempelvis död, synd, slaveri, lag, ondska, 

vrede, djävul och förtryck. Alltsedan syndafallet har människan strävat efter att återupprätta 

den brutna förbindelsen med Gud men människan kan inte nå försoning själv. I Gamla 

testamentet försöker människan försonas med Gud genom att offra och följa lagen. I Nya 

testamentet visar sig istället Guds kärlek genom Kristi död på korset, vilken befriar 

människan från synd, död och ondska.
12

 Tidigt i historien gjordes försök att förklara, tolka 

och förstå försoningen, frågan vem Kristus är och hur frälsningen uppnås. Bibeln och det Nya 

testamentet är den första försoningsteologiska källan, sedan följer kyrkofäderna och en mängd 

teologer historien igenom. I denna uppsats beskrivs en fragmentarisk del av denna historia. 
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3. Undersökningsdel 
 

I denna del av uppsatsen ska jag redogöra för de böcker jag valt att studera; Den kristna 

försoningstanken, Försoningens mellanrum samt Tecken och verklighet, Samtal om Gud och 

Ecce Homo – efter två tusen år. 

  

3.1 Den kristna försoningstanken  
I sin bok Den kristna försoningstanken presenterar Gustaf Aulén tre försoningsteologier; det 

klassiska försoningsmotivet, den latinska försoningsteorin och den subjektiva försoningsläran. 

Det klassiska försoningsmotivet kommer att få störst utrymme i denna redogörelse eftersom 

det är det motiv som mest utförligt redovisas i boken och då detta är det motiv som Aulén 

själv företräder.
13

 

Gustaf Aulén menar i inledningen till boken att det inte finns någon kristen huvudidé, 

vilkens historia blivit i så hög grad misstecknad som försoningstankens. Som exempel på en 

sådan historieskrivare tar Aulén upp A. Ritschl.
14

 Auléns syfte med boken är att göra en 

revision av den traditionella framställningen vilket han funnit nödvändigt.
15

 Hans syfte är 

också att söka analysera de olika huvudtyperna så att varderas egenart så klart som möjligt ska 

framträda samt att söka fixera den roll som de olika huvudtyperna spelat under den kristna 

idéhistorien.
16

  

Anselm av Canterbury betraktas som den egentlige upphovsmannen till en komplett 

försoningslära, den har därmed erkänts en dominerande roll i den kristna idéhistorien. Han är 

företrädare för den så kallade latinska eller objektiva försoningstanken, som kortfattat innebär 

att försoningen har sitt upphov i gudsviljan men realiserandet knyts till en prestation som 

Kristus utför som människa, å mänsklighetens vägnar. Gud är här objekt för Kristi 

försoningsverk. Pierre Abelard har sedan fått stå för den så kallade subjektiva försoningsläran, 

där det i försoningen sker en förvandling hos människan och inte hos Gud, skriver Aulén. 

Även Luther betraktas i denna missvisande historieskrivning som fullföljande av den 

anselmska traditionen. Under 1600-talet och ortodoxin fördjupas den latinska 

                                                 
13

 Den kristna försoningstanken (1930) Sid. 266-267 
14

 Ibid., sid 6-7 
15

 Ibid., sid 5 
16

 Ibid., sid 23 
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försoningstanken och Schleiermacher karaktäriseras av Ritschl som den som under 1800-talet 

förnyar Abelards lära.
17

 

Frågan som Aulén ställer är om denna teckning av den kristna försoningstankens 

historia är tillförlitlig och tillfredsställande. Han menar att det finns en huvudtyp av 

försoningstanken som inte kommit till sin rätt och att försoningstankens historia har tecknats 

på ett ensidigt och missvisande sätt.  

 

Den dualistisk-dramatiska typen betecknar jag såsom kristendomens klassiska 

försoningsmotiv. […] Under de första 1000 åren av kristendomens tillvaro är 

motivet avgjort förhärskande. Under medeltiden blir det så småningom mera 

undanträngt inom teologien, men det lever kvar i fromhetslivet och inom konsten. 

Det möter oss sedan igen, mäktigare och djupare utformat än någonsin inom den 

gamla kyrkan, hos Martin Luther.
18 

 

Varför har det klassiska försoningsmotivet undanskymts? Aulén menar att mycket av den 

dogmhistoriska forskningen under 1700- och 1800-talen antingen var för eller emot 1600-

talets ortodoxi och dess försoningslära med sin satisfaktionsteori. Kampen stod alltså mellan 

den objektiva och den subjektiva försoningsläran. Denna kamp kom att skymma sikten för ett 

sakligt inträngande i den kristna försoningstankens historia, menar Aulén. En annan anledning 

till att det klassiska försoningsmotivet undanskymts var bristande klarhet i fråga om den 

klassiska typen och en benägenhet att sammanblanda den med den latinska. Ett ytterligare 

skäl är att man under 1700- och 1800-talen ansåg att detta motiv inte nått fram till en klart 

utformad objektiv försoningslära. Det kritiserades för att vara symboliskt och mytologiskt. 

Slutligen är det klassiska försoningsmotivet dualistiskt-dramatiskt, om dualismen elimineras, 

vilket man gjorde under denna tid, så elimineras också det klassiska försoningsmotivet, 

hävdar Aulén.
19
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3.1.2 Det klassiska, dramatiska försoningsmotivet 

Aulén startar sitt tecknande av det klassiska försoningsmotivet med Irenaeus som 

utgångspunkt. Det gör han eftersom han menar att det inom den gamla kyrkan inte funnits 

någon teolog som haft större betydelse för den kristna idéhistorien än Irenaeus och att han är 

den som först gestaltar det gammalkyrkliga försoningsmotivet på ett klart sätt.
20

 Därefter går 

Aulén vidare i sin beskrivning av detta motiv med hjälp av fornkyrkans teologer såsom 

exempelvis Origenes, Athanasius, Gregorius av Nazians, Chrysostomus och Augustinus för 

att sedan gå tillbaka till urkristendomen och försoningsmotivet i Nya Testamentet. Sedan 

redogör Aulén för Luther, som han menar förnyar och fördjupar det klassiska 

försoningsmotivet ytterligare.  

 Aulén kallar detta för ett försoningsmotiv, till skillnad från de övriga som betecknas 

som försoningsteori eller försoningslära. Han menar att det klassiska försoningsmotivet är 

skarpt avgränsat från de övriga eftersom det handlar om ett drama, en segergärning i och 

genom vilken Gud övervinner de fientliga makterna och försonar världen och på samma gång 

försonas. Det är den gudomliga viljans eget verk och därför ett motiv.
21

 

 

3.1.2.1 Det klassiska försoningsmotivet hos Irenaeus 

Irenaeus kretsar i sin teologi kring en central fråga: Ad quid enim descendebat? Varför har 

Kristus kommit, stigit ner till jorden? Han svarar: Kristus har blivit människa för att vi skulle 

bli gudomliggjorda. Frälsningen innebär ett gudomliggörande, ett odödliggörande av ”den 

mänskliga naturen”.
22

 Odödliggörandet sker genom inkarnationen. Genom det gudomligas 

inträde i mänskligheten blev den mänskliga naturen genomträngd av detta gudomliga och 

därmed räddad till evigt liv. Irenaeus skriver: 

 

Människan hade av Gud skapats för att hon skulle leva. Men sedan hon skadats av 

ormen, som förfört henne, förlorade hon livet. Om hon nu icke skulle få återvända 

till livet utan helt prisgivas åt dödens våld, skulle Gud därmed hava blivit besegrad 

och ormens ondska skulle hava övervunnit Guds vilja. Men då Gud är 

oövervinnerlig och storsinnad […] band han den starke och förstörde hans redskap 

samt förintade döden.
23
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 Ibid., sid. 38-39 
21
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Människan står alltså inte längre under synden, döden och djävulens tvångsvälde genom det 

segerverk som Kristus utför. 

Irenaeus menar att inkarnationsteologin eller kristologin och försoningsteologin är 

oupplösligt förbundna, inkarnationen är en förutsättning för att segerverket ska förverkligas. 

Endast ett gudomligt ingripande kan övervinna de fientliga makterna. Det är ett Guds verk i 

och genom Kristus.
24

 Logos, Ordet är inte något som är skilt från Guds väsen. Verbum ipse 

deus, säger Irenaeus, Ordet är Gud själv.
25

 

Kristi segerverk är den irenaeiska teologins mittpunkt, ett huvudmoment i den 

recapitulatio, den skapelsens återställelse och fullkomning som är Irenaeus mest omfattande 

teologiska begrepp, enligt Aulén. Men rekapitulationen är inte fullbordad med 

fördärvsmakternas besegrande, det är Andens verk att rena människan och höja henne till 

gudomligt liv, menar Irenaeus.
26

  

 

3.1.2.2 Fördärvsmakterna, synden, döden och djävulen 

Synden är en objektiv makt, människan står som träl under synden och kan inte själv befria 

sig från detta läge. Samtidigt är synden något viljemässigt, en olydnad från människans sida, 

vilket medför skuld, menar Irenaeus. Människan står genom sin synd skyldig inför Gud, 

gemenskapen med Gud är upplöst. Det råder en fiendskap mellan människan och Gud och 

denna kan endast övervinnas därigenom att en försoning kommer till stånd.
27

 

Synden och döden bildar en oupplöslig enhet för Irenaeus. Synden innesluter på samma 

gång död, olydnaden är till sitt väsen död för Irenaeus. Gemenskapen med Gud är ljus och liv 

och skilsmässan från Gud är död. 

Djävulen är en självständig fördärvsmakt, syndens och dödens furste som förlett 

människan. Irenaeus menar att djävulen inte har någon verklig rätt över människan utan att 

hon genom skapelsen tillhör Gud. Gud uppträder inte mot djävulen med våld. Kristus utger 

sig själv som en åt djävulen given lösen, skriver Aulén.
28
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3.1.2.3 Hur utför Kristus försoningsverket, enligt Irenaeus? 

Kristus visade lydnad under jordelivet och genom lydnad intill döden förstörde han den 

gamla, vid trädet begångna, olydnaden. Den segrande lydnaden visar sig vid frestelserna och i 

Jesu förkunnelse, där får vi lära känna Gud och mörkret övervinns. Jesu jordeliv i sin helhet 

kan ses som en fortgående segerrik fäktning och den slutligt avgörande kampen utkämpas i 

döden.
29

 Döden är det medel genom vilken den avgörande segern över fördärvsmakterna 

övervinns.
30

 Kristi seger ska alltså ses i sitt sammanhang med hela livsverket, döden, 

uppståndelsen och upphöjelsen.
31

  

Bilden av Kristus som lösen används av Irenaeus och han menar att Kristus ges åt 

fördärvsmakterna, åt döden och djävulen. Dessa övervinns då, deras välde upphör och 

människan befrias från fångenskapen och skulden upphör. Ett nytt förhållande har då 

upprättats mellan Gud och världen, Gud har försonat världen med sig själv och människan blir 

löst ur fångenskapen. Gud är alltså både den som försonar och försonas. Gud är både den 

aktive, den som utför verket och den passive, den som försonas, skriver Aulén.
32

 

Bilden av Kristus som offer hänger ihop med bilden av Kristus som lösen. Kristus har 

genom lidandet försonat oss med Gud. Gud blir försonad genom offret Kristus bringar men 

det är Gud själv som bringar offret, skriver Aulén. Det offer Gud kommer med, är det lösen 

som befriar människan från fångenskapen. Livet segrar, skriver Aulén, korsdöden och 

uppståndelsen bildar en oupplöslig enhet, döden sluter inom sig den seger som manifesteras 

av Kristus som Livets Herre.
33

  

Sammanfattar vi Irenaeus och det klassiska försoningsmotivet så här långt ser vi att det 

starkt betonas att det är Gud som själv träder in under syndens och dödens villkor. Kampen 

upptas och förs fram till en avgörande seger för den gudomliga makten, vilken innebär en 

försoning mellan Gud och värld. Verket som Kristus utför kan endast utföras av den 

gudomliga makten men det utförs i människovärlden genom människan som redskap men 

Kristus presterar inte något å mänsklighetens vägnar. Det gudomliga verket har sin grund i 

den gudomliga kärleken och barmhärtigheten. Det är en rörelse uppifrån och ner, från Gud till 

människorna som inte utför någon prestation. Den dualistiska grunden är också viktig för 

Irenaeus, det är en dramatisk gestaltning när fördärvsmakterna övervinns och fiendskapen 

upphör och allt detta är Guds verk.
34
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3.1.2.4 Det klassiska försoningsmotivet i den gamla kyrkan 

Aulén menar att det klassiska försoningsmotivet är det dominerande och ledande inom den 

gamla kyrkan, både i den grekiska och i den västerländska teologin fram till Anselm av 

Canterbury på 1100-talet.  

Aulén skriver att bildspråket kring det klassiska försoningsmotivet var rikt utvecklat. 

Bilder av djävulen som luras att tro att han har att göra med ett lättfångat byte, som 

exempelvis Gregorius av Nyssas bild av djävulen som en fisk som sväljer ett bete eller 

Augustinus bild av Kristus som lockbete i en råttfälla. Det som döljer sig bakom dessa bilder 

är, menar Aulén, att Gud på ett inre sätt är engagerad i det drama som utspelas. Gud sätter in 

något av sitt eget, av sig själv, genom en gudomlig uppoffring. Dessa bilder vill också 

beskriva att uppgörelsen med det onda inte sker på maktens yttre väg utan på självutgivelsens 

inre väg, skriver Aulén.
35

 

Djävulen är å ena sidan fiende och förrädare, denna synpunkt åskådliggör dualismen. Å 

andra sidan har djävulen förvärvat sig en viss rätt över människorna, denna tanke åskådliggör 

dualismens begränsning, menar Aulén. Det onda är inte någon likställd makt med Gud men 

djävulen har i sista hand sitt välde från Gud och står som ett slags exekutor av Guds 

rättfärdighets dom över de syndiga och skyldiga människorna.
36

 Djävulen och döden är bärare 

av den gudomliga domen över människorna. Genom försoningen är det onda principiellt 

övervunnet. Synd och död förekommer men vi behöver inte längre frukta döden, skriver 

Aulén.
37

 

 Hos de gammalkyrkliga teologerna förtydligas försoningsmotivets dubbelperspektiv: 

Gud är den som försonar och försonas. På samma gång löses människan både från 

fördärvsmakterna och från den gudomliga domen. Skulden betalas av Kristus till döden och 

till Gud. Offret ges till fördärvsmakterna och mottas av Gud.
38

 

 

3.1.2.5 Det klassiska försoningsmotivet i urkristendomen 

Aulén menar att om det klassiska motivet behärskar hela den gamla kyrkan, så är det ganska 

sannolikt att det klassiska motivet var ännu starkare förankrat inom urkristendomen.
39

 Paulus 

menar att människan är slav under makterna: ”köttet”, synden, lagen och döden. Dessa och 

andra makter, som andemakter, herradömen, demoner och väldigheter regerar i denna världen. 
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I spetsen för demonerna står satan. Kristus framträder som den som befriar människan från 

alla dessa makter. Han kommer ovanifrån och ställer sig under makterna men vinner slutligen 

seger över dem genom sin död och sin uppståndelse.
40

 

 Synden och döden är oupplösligt förbundna (1 Kor 15:26). Befrielse från synden är på 

samma gång befrielse från döden (Rom 5:18). Lagen (1 Kor 15:56) innesluter i sig den 

”förbannelse” som vilar över människolivet, samtidigt är den helig och god. Den gärningarnas 

väg som lagen påbjuder kan aldrig leda till ”frälsning”, utan leder bort från Gud (Rom 7:9). 

Kristus är lagens ände (Rom 10:4). Kamp – segermotivet framträder väsentligt hos Paulus, 

skriver Aulén. Kristi gärning är en seger över fördärvsmakterna. Det avgörande slaget har 

utkämpats redan nu men fördärvsmakterna har ännu inte definitivt tillintetgjorts (1 Kor 

15:24). Paulus skriver: 

 

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har 

kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom 

Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig 

genom Kristus.
41

 

 

3.1.2.6 Det klassiska försoningsmotivet hos Luther 

Flera teologihistoriker såsom exempelvis Harnack, Ritschl, Otto och Brunner har velat 

inordna Luther i den latinska försoningstraditionen, som en fullföljare av den anselmska 

teorin. Men, skriver Aulén, Luther har en förkärlek för de allra mest drastiska, dramatiska 

bilderna och han påpekar att de försoningsdramatiska synpunkterna återger kristendomens 

väsentliga innehåll.
42

 

I sin kommentar till Galaterbrevet skriver Luther: 

 

Då vi alltså lära att människan rättfärdiggöras genom Kristus, att Kristus är 

syndens, dödens och den eviga förbannelsens besegrare, så vittna vi på samma 

gång att han till sitt väsen är Gud.
43

 

 

Det som kännetecknar det klassiska försoningsmotivet, betonar alltså även Luther, menar 

Aulén. Det vill säga att det är en enda obruten gudshandling i vilken Gud, genom Kristus, 
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utför segerverket över tyrannerna. Vidare att försoningstanken står i oupplösligt sammanhang 

med den kristologiska huvudtanken, det vill säga att inkarnationstanken är grunden i 

försoningen. Dessutom betonar Luther att det är fråga om en kamp, den dualistisk-dramatiska 

karaktären är utpräglad, menar Aulén.
44

 

Fördärvsmakterna är hos Luther förutom synden, döden och djävulen, även lagen och 

vreden. Dessa står i en ännu mer nära relation till gudsviljan. Lagen är både god och ond, god 

då den ger uttryck åt den gudomliga viljan och ond då den ökar synden och inte kan leda till 

frälsning. Den gudomliga kärleken bryter sig igenom rättsordningen och skapar en ny ordning 

för gudsförhållandet, nådens ordning, skriver Aulén.
45

  

Förbannelsen, Guds vrede, är den värsta av alla tyranner, menar Luther. Denna går in i 

en kamp med välsignelsen, Guds eviga kärlek, nåd och barmhärtighet i Kristus. Välsignelsen 

är gudomlig, evig och oövervinnerlig därför måste förbannelsen vika.
46

 

Sammanfattar vi Luther ser vi att det dualistiska perspektivet ytterligare har fördjupats, 

genom lagen och vreden. Att Gud är den som försonar och försonas, har framträtt i en ny 

skärpt belysning, menar Aulén.
47

 Det klassiska försoningsmotivet kan sammanfattas med 

Auléns definition: den obrutna gudshandlingen och den genombrutna rättsordningen. 

 

3.1.3 Den latinska, objektiva försoningsteorin 

Tertullianus är den som introducerar de, för den latinska försoningsteorins, grundläggande 

begreppen satisfactio och meritum, skriver Aulén. Satisfaktionen, gottgörelsen, är den 

ersättning för det förbrutna som människan ger, det är boten som är betalningen för straffets 

förbannelse. Begreppet meritum är knutet till laguppfyllelsen och betyder ”förtjänst”. Det är 

gärningar som går utöver det nödvändiga, exempelvis fasta, martyrium eller avstående från 

äktenskap. Enligt denna tankegång kan människan förvärva sig ett överskott av förtjänster. 

Hos Cyprianus finns tanken att en sådan överskottsförtjänst kan överföras från en människa 

till en annan och så komma henne tillgodo. I och med denna tanke är grunden lagd för den 

latinska försoningstypen. Aulén skriver: 

 

På samma sätt är det med den satisfaktion av meritotisk art, den överskottsförtjänst, 

som föreligger hos Kristus […] Kristus förvärvar genom sitt lidande och sin död en 
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överskjutande förtjänst. Denna lämnas åt Gud såsom satisfaktorisk ersättning, 

såsom kompensation.
48

 

 

Botläran ligger till grund för denna försoningsteori. Utgångspunkten i denna är att människan 

utför en prestation som kan tillfredsställa det gudomliga rättskravet.
49

 

Flera teologer representerar den latinska försoningsläran, en av dem är Gregorius den 

store som menar att ett offer krävs för människans skuld. Det måste vara en människa som 

offras för människornas skull, en människa utan synd. Därför föds Guds son av en jungfru och 

blir människa. Han upptar vår natur men inte vår skuld och utför så offret åt oss.
50

 

 

3.1.3.1 Den latinska försoningsteorin hos Anselm av Canterbury 

Anselm av Canterbury (1033-1109) är kanske den mest framträdande representanten för den 

latinska försoningsläran. I sin bok ”Cur deus homo” (Varför blev Gud människa) presenterar 

han sina tankar kring hur den människan blir till som är så beskaffad att han verkligen kan ge 

den satisfaktion som Gud kräver. Viktigt för Anselm är att det är Gud som tar initiativet till 

försoningen, Gud är upphovsman men vid genomförandet är det Kristus qua homo (som 

människa), som utför handlingen. Eftersom alla människor är syndiga och skyldiga kan de 

inte lämna satisfaktionen men den måste lämnas av en människa. Den enda lösningen är då att 

Gud blir människa.
51

 Det är alltså en prestation nedifrån och upp, en åt Gud given 

kompensation. Aulén skriver att gudshandlingen framstår som bruten. Kristi död är en 

isolerad händelse. Gud är dels subjekt, dels objekt för försoningsverket. Subjekt med hänsyn 

till igångsättandet och anordnandet och objekt med hänsyn till själva utförandet, som Kristus 

gör som ett satisfaktoriskt offer. 

Anselm menar att Gud kräver gottgörelse som tillfredsställer rättfärdighetens krav, för 

den synd som begåtts. Gud kan inte ge förlåtelse ”i slapphet” utan behöver satisfaktionen som 

är ett oeftergivligt rättskrav, detta rättskrav blir uppfyllt genom Kristi död, rättsordningen 

framstår här som obruten, skriver Aulén.
52

 

Men hur ska den förtjänst som Kristus förvärvat komma människorna till godo? 

Schemat från botläran går igen här, säger Aulén. Det är i överrensstämmelse med 

rättfärdighetens krav, att den förtjänst som Kristus förvärvat men inte behöver, överflyttas till 
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människorna. Lagen står som den andliga världens grund, menar Anselm, vars teologi har en 

utpräglat rationell struktur.
53

 

Aulén anser att den latinska försoningstypen har en allvarlig tendens. Anselm 

understryker att antingen tror man på en ”slapp” kärlek, den gudomliga kärleken som inte 

tillräckligt besinnar syndens tyngd eller så tror man på satisfaktionens ofrånkomliga 

nödvändighet, där Gud ser med noggrannhet på människans synd och skuld.
54

 Så länge man 

räknar med möjligheten av en åt Gud given satisfaktion för det förbrutna och att kunna 

förvärva sig förtjänsten inför Gud, tyder detta på en moralistisk grundval, skriver Aulén.
55

 

Under 1600-talet och ortodoxin behåller den latinska försoningstypen sitt grepp, den 

moraliska botläran försvinner men satisfaktionstanken från Anselm behärskar läran, menar 

Aulén. Försoningens möjlighet ligger i att lagens bud blir uppfyllda och att straffet som lagen 

föreskriver blir utkrävt. Kristi livsverk är inställt under rättsordningens fasta ram, Kristus 

lyder lagen i vårt ställe och bär det straff som vi förtjänat att lida. Samtidigt är försoningens 

gudshandling bruten, kompensationen ges till Gud nedifrån.
56

 

Sammanfattar vi den latinska försoningsläran ser vi att de grundläggande begreppen är 

satisfactio och meritum. Jesus, en synd- och skuldfri människa, lämnar tillräcklig gottgörelse 

genom att offra sig åt Gud. Detta innebär en överskjutande förtjänst som människorna genom 

tro kan få del i. Den latinska försoningsteorin kan sammanfattas med Auléns begrepp: den 

genombrutna gudshandlingen och den obrutna rättsordningen. 

 

3.1.4 Den subjektiva försoningstypen 

Aulén skriver själv att han endast flyktigt vidrör den subjektiva försoningstankegången, han 

menar också att den har en mer vag karaktär med oklara konturer än de båda andra 

försoningstyperna.
57

 Presentationen nedan är därför mycket kortfattad. 

 Pierre Abelard (1079-1142) är den som lägger grunden till den subjektiva 

försoningsteorin, enligt Aulén. Han avvisar både dualismen inom det klassiska 

försoningsmotivet och den anselmska satisfaktionsidén. Abelard betonar Kristus som lärare 

och förebild. Kristus uppväcker genkärlek hos människorna, denna kärlek är grunden för 
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Guds förlåtelse och försoning. Kärleken hos människan innebär en ”förtjänst” hos Gud, vilken 

kompletteras med Kristi förtjänst, den förbön han lägger till människornas förmån.
58

 

För upplysningsteologin under 1700-talet blev kampen mot ortodoxins försoningslära 

en huvudangelägenhet. Man ville ersätta den gamla ”juridiska” försoningsläran med en mer 

”human” betraktelse, skriver Aulén.
59

 Det man framför allt ville förändra var ortodoxins synd- 

och gudsbegrepp. Synden fick i den subjektiva försoningstanken betydelsen ofullkomlighet. I 

gudsbegreppet ville man avlägsna de antropocentriska dragen och hävdade att Guds hållning 

till världen alltid präglas av oföränderlig godhet och välvilja. Gud behöver inte någon 

försoning. Ändå inverkar människan på Guds hållning, skriver Aulén, genom att människans 

förbättring motsvaras av en belöning från Guds sida.
60

 

1800-talsteologin och framför allt Schleiermacher vill markera sitt avstånd och sin 

artskillnad från upplysningsteologin men Aulén menar att likheterna är stora. Det är samma 

”humaniserande” grunddrag som i 1700-talsteologin. Schleiermacher gör en distinktion 

mellan ”Erlösung” och ”Versöhnung”, den förstnämnda ”frälsningen” sker i och genom 

gudsmedvetandets stärkande hos människan, ”försoningen” är den salighetskänsla som följer 

med det stärkta gudsmedvetandet. Huvudsaken är frälsningen, den förvandling i själslivet som 

kommer till stånd genom att gudsmedvetandet stärks, skriver Aulén.
61

 Försoningen är en 

kosmisk hemkänsla, en ny ställning till universum. Människan genomskådar hur allt står i 

beroendeförhållande till Gud och det som synes störa gör det endast skenbart. Aulén menar att 

enligt den subjektiva försoningstanken blir försoningens innebörd till sist att människan 

försonar sig med sitt läge och sin omgivning.
62

 

Kristus är det förkroppsligade religionsidealet, ”urbilden”, den sanna människan. Han 

betraktas som mänsklighetens huvud och Gud ser ett mänskligt ljus i Kristus och försonar sig 

därför med mänskligheten. Kristi livsverk ses inte primärt som en gudshandling.
63

 

Det man inom den subjektiva försoningstanken vänder sig emot är att Gud skulle 

behöva försonas. Det strider, menar man, mot tanken på Gud som kärleken. Det finns ingen 

spänning eller splittring i Guds väsen och Gud kan inte blidkas eller ändra hållning. Det är ett 

motsägelsefullt drag i denna teori, menar Aulén, för samtidigt som man hävdar att Gud inte 

förändras så menar man att Gud, tack vare Kristi kvalité och hans ställning som 
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mänsklighetens huvud, är beroende av människans omvändelse och att Gud får en ny, 

förändrad syn på mänskligheten.
64

 

Sammanfattar vi den subjektiva försoningsläran ser vi att försoningen betraktas ur 

människans synpunkt. Kristus uppväcker genkärlek hos människorna vilken är grunden för 

Guds förlåtelse och försoning. Försoningen är resultatet av vad som sker hos människan, 

hennes förvandling, hennes omvändelse. 

 

3.2 Försoningens mellanrum  
I det följande ska jag redogöra för Sofia Camnerins avhandling Försoningens mellanrum och 

främst hennes eget bidrag till en nutida utformning av en försoningsteologi. Boken startar 

med en berättelse om en mamma som mördas av sin man: 

 

Han dödade henne, sa Pat, med en kökskniv, inför de tre barnen. Babyn sov. När 

han frisläppts från fängelset, hade hon låtit honom komma hem igen. Hon trodde 

att det skulle vara det rätta, i Guds ögon. I kyrkan hon gick till, firades den 

sammanhållna familjen som Guds vilja; pappa, mamma, barn förväntades vara 

tillsammans i ett kärleksfullt hem… Detta är det kors du har att bära, hörde hon, 

precis som du och jag har, liksom Jesus som inte vände sig bort från lidandets 

bägare när Gud bad honom dricka den. Hon försökte vara en god kristen, följa i 

Jesu fotspår.
65

 

 

Den här berättelsen sätter fokus på den tematik som står i centrum för Camnerins avhandling; 

svårigheterna med kristna försoningsteologiska tolkningar. Daphne Hampson och Rita 

Nakashima Brock som studeras i avhandlingen menar att i första hand den objektiva 

försoningsläran, där Gud Fadern sänder sin son till döden för att frälsa mänskligheten, är 

skadlig för barn och offer för övergrepp och våld. Camnerin undrar hur den försoningsteologi 

ser ut som leder till försoning. 

Daphne Hampson är professor emeritus vid St. Andrews University, Scotland och 

beskrivs som postkristen feministisk teolog från en anglosaxisk kontext. Med postkristen 

menas att den kristna tron är omöjlig att bejaka av kunskapsteoretiska och feministiska skäl. 

Hampson strävar efter att konstruera en teologi som inte motsäger vetenskapliga fakta.
66
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Rita Nakashima Brock beskriver sig själv som asiat-amerikan och relaterar ofta till sin 

japanska och buddhistiska bakgrund som kristen feministisk teolog. Hon tillhör United 

Church och Christian Church, kyrkor med starkt reformert, presbyterianskt drag.
67

 

Sofia Camnerin företräder en befrielsefeministisk teologisk uppfattning. Hon beskriver 

sig som influerad av den praxisinriktade befrielseteologin liksom den feministiska teorin och 

teologin.
68

 

 

3.2.1 Försoningsteologisk modell: ”Från”, ”Övergång”, ”Till” 

Camnerin använder en försoningsteologisk modell (Bild 1) som kan jämföras med teologen 

Lars Thunbergs begrepp ”från”, ”genom” och ”till”, som en modell för frälsningen.
69

 En 

annan teolog som använder dessa begrepp är Darby Kathleen Ray som beskriver ”från” och 

”till” som frälsning och själva ”övergången” som försoning.
70

 Camnerin skriver: 

 

I likhet med Ray menar jag att läran om frälsningen, soteriologin, kan beskrivas 

som ett ”från” och ”till”. ”Från” inrymmer det man ska frälsas ifrån, vilket i kristen 

teologi har beskrivits som bland annat synd, slaveri, död, lag, ondska, djävul och 

förtryck. Det man ska frälsas ”till” har beskrivits som evigt liv, frihet, gudomligt 

barnaskap, befrielse, ljus och liv. Frälsningsteologi uttrycker således att ”från” 

löses, att övergången ”från” ”till” sker. Försoningsteologi uttrycker hur detta löses, 

hur övergången ”från” ”till” sker.
71

 

             

 

 

 

Bild 1. Försoningsteologisk modell.
72

  

 

3.2.2 Försoningsteologi i mellanrum 

Vilket är då Camnerins bidrag till en nutida utformning av försoningsteologi? Hon vill att de 

ska betraktas som provisoriska, då begrepp och bilder inte kan fånga hela verkligheten kan 
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tolkningar heller aldrig framstå som färdiga eller säkra. Teologi måste alltid prövas kritiskt 

och granskas i den kontext vari de finns, teologiska tolkningar kan inte heller stå för sig 

själva, det är i det levda livet de prövas.
73

 

Begreppet dödskontexter är centralt för Camnerin. Hon använder begreppet för att 

beskriva det lidande som kristen försoningsteologi ofta tar sin utgångspunkt i. Dödskontexter, 

Sitz-im-Tod, ställer hon i motsatsförhållande till begreppet Sitz-im-Leben. Dödskontexter ska 

beskriva de förtryckande och våldsamma situationer människan lever under, lidande, förtryck, 

våld, existentiell oro, det mörka.  

Camnerin vill kvalificera begreppet ”från” med hjälp av begreppet dödskontexter och 

vill med en sådan utgångspunkt föreslå att försoningsteologier inrymmer ”tolkningar av hur 

och om människan kan befrias från dödskontexter och bli försonade med Gud, andra 

människor och sin livssituation”.
74

 Så länge det finns dödskontexter kan försoningen inte 

betraktas som avslutad. Vi människor är relationella och beroende av varandra, vi finns till i 

sammanhang, därför bör frälsning och försoning tolkas relationellt, det är inget som 

åstadkoms av en enskild, utan i relation. 

I sin analys av teologerna Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock har fyra punkter 

framträtt i spänningsfältet dem emellan. Dessa, menar Camnerin, är i behov av ytterligare 

belysning och fungerar som huvudpunkter i hennes egen utformning av en försoningsteologi. 

De fyra punkterna är gudsbilden, tragiken, korset och hoppet. 

 

3.2.3 Gudsbilden 

Hampsons gudsbild beskrivs av Camnerin som vertikal och transcendent, där framstår Gud 

som ett objekt, omöjlig att ha en relation med. Brock beskrivs ha en horisontell, relationell 

och immanent gudsbild, som riskerar att reduceras till människors erfarenheter och 

mellanmänskliga relationer, den lämnar inte utrymme för någon skillnad mellan Gud och 

människa. Camnerin vill bidra med en tankemöjlighet som lämnar utrymme åt ett såväl 

horisontellt som vertikalt, transcendent som immanent gudsbegrepp. Gud skulle kunna 

beskrivas som närvaro, som förkroppsligad men samtidigt som mer än det. Gud som ”den 

andre” som det är möjligt att möta och relatera till, Gud ”som den som lyssnar till talande”.
75
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3.2.4 Tragiken  

Begreppet tragiken beskriver, enligt Camnerin, tillvarons ofrånkomliga brister, ondskans och 

lidandets oundviklighet. Det som åsyftas med begreppet är paradoxen att människor som vill 

det goda inte kan förbli opåverkade av det onda. ”Från” är det begrepp som ska synliggöra, 

dödskontexter. Hampson och Brock hävdar att ”från” måste skildras i kroppsliga, relationella 

och mellanmänskliga termer. Camnerin menar att teologi om försoningen även måste 

innefatta tolkningar som rör Gud och människan, tolkningar av var Gud är och vem Gud är i 

ljuset av det fortsatta lidandet världen bevittnar. Varken Brock eller Hampson säger något om 

hur relationen med Gud påverkas av dödskontexter, inte heller hur Gud påverkas av 

dödskontexter.
76

 

Det finns en spänning i Brocks material mellan det egentligt ”goda” och det faktiskt 

”onda”. Brock förmår inte visa varför det onda är så bestående när den egentliga verkligheten 

är god. Ett relationellt arvsyndsbegrepp skulle kunna tolka, benämna och synliggöra det 

tragiska, det faktum att även om man vill nå förändring, så kan man inte alltid, menar 

Camnerin. Det förklarar inte varför människor är onda men att vi ofta är det. Ett relationellt 

arvsyndsbegrepp skulle kunna innefatta både relationer mellan människor och mellan 

människor och Gud, menar Camnerin. Begreppet skulle kunna tolka hur dödskontexter även 

drabbar Gud. Det skulle kunna innefatta både kvinnors och mäns personliga misslyckanden. 

Ett tragiskt perspektiv synliggör att vi lever i en ändlig värld där patriarkatet inte är den enda 

förklaringen till det onda.
77

 

 

3.2.5 Korset  

Hampson och Brock är kritiska till att partikulära händelser ges en frälsande innebörd.  (att 

Jesus död på korset skulle kunna frälsa oss idag). På frågorna vem Gud är och hur Gud 

handlar blir svaren att Gud är närvarande och vittne. Människan handlar ensam eller 

tillsammans med andra. De kritiserar tolkningar av korset där Gud kräver offer och när man 

skildrar lidande, Jesu död och avrättning som något gott. Sammanblandningar av våld och 

kärlek är allvarliga särskilt för barn och ungdomar, menar Hampson och Brock.
78

 

Camnerin efterfrågar en tydligare betoning av Guds närvaro i Jesus och Guds handlande 

i lidande och synd. Människan är inte övergiven. Gud handlar mitt i det tvetydiga, mitt i det 

goda och onda livet. Gud kan då tolkas som subjekt i försoningen. Tolkningen av korset 
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behöver inte innebära att lidande är frälsande, inte heller att människan ska uthärda lidande. 

Om det är så att lidande, död, destruktion är en del av livet här och nu och om Gud tolkas som 

närvarande här och nu, blir död och lidande ett faktum också i Gud. Därmed inte sagt att död 

och lidande skall upphöjas eller hyllas. Utmaningen som Camnerin finner den, är att söka 

efter tolkningar som kombinerar protest och faktum. Teologen Joanne Marie Terrell menar att 

Gud är ett med (at-one-ment) människor i vilken dödskontext de än befinner sig och ger kraft 

till frigörelse från denna. Gud är ett med människor och samtidigt handlande mot ondska och 

lidande.
79

 

Korset kan med subjektiva tolkningar (i betydelsen Gud som subjekt i försoningen) 

synliggöra att Gud i Jesus är närvarande i det tvetydiga och ambivalenta, då blir det onda 

också något som drabbar Gud. Med objektiva tolkningar (i betydelsen att Gud agerar i yttre 

skeenden) synliggörs att Gud i Jesus handlar mot orättfärdigt och onödigt lidande.
80

 

 

Camnerin menar att det finns tre kriterier som korstolkningar bör motsvara: 

 Dessa tolkningar bör avvisa föreställningar om lidande, offer och död som medel. 

 De bör tillhandahålla tolkningar av Guds närvaro i dödskontexter. 

 De bör erbjuda tolkningar av Guds motstånd mot dödskontexter.
81

 

 

Försoningen är pågående och relationell, menar Camnerin. Detta innebär att vi, med Jesus och 

gemenskapen runt honom som förebild, måste ta ansvar och göra motstånd mot 

dödskontexter. Precis som de gjorde motstånd mot förtryck och underordning, utanförskap 

och ensamhet, lidande och våld. Vi måste lyssna till människor utsatta för våld som behöver 

”minnas och vittna om hela sanningen”. Detta utesluter inte uttolkningar av Guds närvaro i 

det onda och Guds handlande mot lidande.
82

 

 

3.2.6 Hoppet  

Både Hampson och Brock definierar ”till” som livet här och nu, till jämlika relationer. För 

Brock innebär försoning att försonas med det tvetydiga livet, att försonas med tanken att det 

finns sådant som inte kan frälsas, olösbara konflikter och tragedier. Gud är mer ett vittne hos 

Brock och hos Hampson som en dimension av tillvaron. 
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Uppståndelseteologier kan uttrycka att död och lidande inte har sista ordet. Teologen 

Lisa Isherwood uttrycker det som att människan förkroppsligar det gudomliga i sina kroppar. 

Kroppen pekar mot det gudomliga. Gud med oss, Immanuel, (som också Brock är inne på) 

betyder att Gud är här och nu och genom nattvardens bröd och vin blir minnet av det som 

hände då tydligt för oss.
83

 

En försoningsteologi bör också säga något om hur skuld försonas. För Brock innefattar 

förlåtelse mellanmänskliga relationer och inte relationen mellan Gud och människa. 

Människan tenderar att lämnas ensam i Brocks teologi, menar Camnerin. Hon menar att 

tolkningar av Gud som förlåtande kan tillhandahålla tydningar av förlåtelse som något annat 

eller mer än mellanmänsklig förlåtelse. Guds villkorslösa förlåtelse kan också inrymma hopp 

om förändring i gemenskapen mellan människa och Gud och människor emellan.
84

 

Försoningsteologins utgångspunkt i dödskontexter belyser vikten av att frågor om skuld, 

ondska, död, lidande och våld tas på allvar. För att erbjuda hopp behövs tolkningar av Gud 

som förlåtande och nådesfull, med en gudsbild där Gud beskrivs som en relationell och 

transcendent Gud som har möjlighet att handla i dödskontexter, uttrycks möjligheten till det 

som också går utöver dödskontexter. Förlåtelse blir något överskridande, som inte endast är 

avhängigt människors möjlighet att förlåta. I försoningsteologier som skildrar Guds handlande 

i korshändelsen, kan ett tolkningsutrymme upplåtas för döden (från), där Guds svar kan tolkas 

som liv (till). Gud kan tolkas som handlande och närvarande i det som rör både död och liv. 

Med ett sådant perspektiv kan döden tolkas som Guds fortsatta närvaro även efter döden.
85

 

 

3.2.7 Försoningens mellanrum 

Det som Camnerin betonar i sin försoningsteologi är att så länge det finns dödskontexter ska 

försoningsteologiska tolkningar fortsätta att bearbeta försoningen som inte kan ses som 

avslutad. Enligt Camnerin framstår försoningsteologi, som det förespråkas här, som ett ”mitt 

i” det tvetydiga, ambivalenta, förkroppsligade, föränderliga och relationella livet och som 

försöker binda samman dessa tvetydigheter mitt i livet och en teologi som går utöver 

dödskontexter. Platsen för tolkning av sådan försoningsteologi beskriver Camnerin som ett 

mellanrum. 
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Brock beskriver med begreppet hybriditet, att identitet inte är en stabil kategori utan snarast 

skall tolkas som ett begrepp som uttrycker begränsning, instabilitet, rörelse och flexibilitet. 

Begreppet hybriditet öppnar upp för andra sätt att se på kristen identitet och för att kristen 

identitet uppstår i ett flöde i och genom många olika influenser.
86

 

Camnerin vill med hjälp av begreppet mellanrum uttrycka en plats där teologi utformas, 

där tolkningar sker, i ”ett tredje rum”, i en ständig och pågående tolkning och omtolkning av 

såväl kontext som identitet.
87

 I mellanrummet, i mötet mellan subjektet och trosläran, uppstår 

något nytt. Begreppet hybriditet åskådliggör att såväl trosläror som subjekt förändras.  

På mellanrumsplatser ska det finnas möjlighet att förhandla och ompröva beslut och 

teologiska tolkningar. Detta förutsätter maktförståelse där makt är något som delas, innehas 

av subjekt i diskurser. 

Mellanrumsplatser är konkreta platser mitt i det levda livet, där man ”lyssnar varandra 

till talande”, benämner och konkretiserar sina erfarenheter, teologiska uppfattningar, bär med 

sin egen kontext, tradition och historia, prövar frågor om sanning, ”lyssnar till hela 

sanningen”. Där finns utrymme för olikheter och de olika traditionerna fungerar som viktiga 

speglar, tillhandahåller mönster, berättelser och tolkningar, vilka vi redan på olika sätt är 

indragna i.
88

 Så länge det finns sådant som tolkas som dödskontexter, förtryck, våld, 

övergrepp, lidande så ska man på mellanrumsplatser söka vägar till försoning, övergångar till 

återupprättade relationer, fred och harmoni, menar Camnerin.
89

 

Sammanfattar vi Camnerin ser vi att hon menar att så länge det finns dödskontexter 

(förtryckande och våldsamma situationer) kan försoningen inte betraktas som avslutad. Gud 

beskrivs som närvaro och som någon som har möjlighet att handla i dödskontexter. Camnerin 

efterfrågar en tydligare betoning av Guds närvaro i Jesus, av Jesu gudomliga sida. Hoppet är 

för Camnerin Guds villkorslösa förlåtelse och på Mellanrumsplatser söks genom lyssnande 

och samtal vägar till försoning. 

 

 

                                                 
86

 Ibid., sid. 180 
87

 Ibid., sid. 182-183 
88

 Ibid., sid. 183-184 
89

 Ibid., sid. 185 



30 

 

3.3 Tecken och verklighet, Samtal om Gud och Ecce Homo – efter två 
tusen år 
I det följande ska jag redogöra för KG Hammars trilogi. Han skriver i inledningen till sina 

böcker att de aldrig var tänkta som en trilogi men att det finns ett grundtema som går igenom 

alla böckerna som handlar om hur man finner ett bärande språk för Gud. Språket är alltid 

historiskt betingat och Gud är bortom språket, menar Hammar. Det är också skillnad mellan 

Gud och GUD, Gud står för våra begränsade gudsbilder och GUD hänvisar till Någon eller 

Något bortom språket. Ett annat återkommande tema är tolkningens nödvändighet. Hammars 

inspirationskällor är Johannestraditionen och den kristna mystiken. 

Den bok jag funnit mest svar på mina frågor i är Ecce Homo, varför denna får störst 

utrymme i denna presentation.  

 

3.3.1 Tecken och verklighet 

Hammar menar att kristen tro handlar om verklighetsförståelse. Gud är den sanna 

Verkligheten, livets källa. Hammar beskriver Gud som det stora Mysteriet, som Verklighetens 

bortomspråkliga grund. Gud är transcendent, bortom världen och mer än världen men också 

immanent, i världen, i sin skapelse. GUD är aldrig detsamma som våra bilder av Gud.
90

  

Allt vi gör och säger om Gud är tecken, inte Verkligheten själv. Hammar hänvisar här 

till Gustaf Aulén som menar att symbolerna är trons modersmål. Gud kan inte fångas i vanliga 

ord och begrepp, menar Aulén, vi måste använda symbolen, som pekar utöver sig själv hän 

mot en transcendent verklighet.
91

 Om symbolerna är trons modersmål och trons människor 

förlorar förmågan att använda sitt eget språk, var hamnar vi då, undrar Hammar. Vi måste 

återerövra känsligheten för symbolik, förmågan att använda oss av trons modersmål.
92

 

 

3.3.2 Samtal om Gud 

Vi måste samtala om Gud, menar Hammar. Det man inte samtalar om har man efterhand inget 

språk för och det man saknar språk för existerar till sist inte längre.
93

 Hammar menar att 

språket för Gud i vårt samhälle upplevs som ett främmande språk. Vi behöver både det gamla 
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språket och ett nytt språk för att tala om Gud. Det viktiga är att språket blir mitt eget, att det 

kommer inifrån mig, menar Hammar.
94

 

Människan skapades till Guds avbild men vad finns kvar av denna gudslikhet i 

människan efter ”syndafallet”, brottet på den nära relationen mellan Gud och människa, 

undrar Hammar. Vad kan återskapa en ny relation mellan Gud och människa? I Jesus Kristus, 

i inkarnationen, Guds människoblivande, möter vi Gud och människan. Vi får veta vem Gud 

är och vi får veta vem människan är avsedd att vara.
95

 

Jesu död på korset handlar om att Gud, som är kärlek, inte lämnar människan åt sitt öde 

utan är närvarande. Denna närvaro förenar människan med Gud igen och försonar med sig 

den mänsklighet som blivit åtskild från sitt gudomliga ursprung, detta är försoningens 

hemlighet. Vi kan inte ta till oss försoningen genom intellektuella resonemang, vi blir 

delaktiga i den som en gåva. Hammar använder psalm 62 av Olof Hartman för att beskriva det 

han vill säga: 

I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt,  

steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup 

och älskade världen tillbaka till Gud. 

Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors.
96

 

 

3.3.2.1 Vetekornets lag och korsets väg 

Korset är ett uttryck för Guds obegränsade kärlek till oss människor. Jesus säger: ”ingen har 

större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner”.
97

 Men korset står inte ensamt, skriver 

Hammar, det ingår i ett större sammanhang. ”Sannerligen jag säger er: om vetekornet inte 

faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd”.
98

 Detta 

har kallats vetekornets lag, berättar Hammar, vilket innebär att vägen till liv går genom död. 

Hammar skriver:  

 

Det är Guds eget grundmönster enligt kristen tro och erfarenhet. Korset hör 

samman med den tomma graven. Långfredagen hör samman med Påskdagen. Jesu 

död och Jesu uppståndelse hör samman. Den kristna gudsbilden håller samman den 

självutgivande kärleken som offrar allt och livets seger, det oväntade 
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återupprättandet av gudsrelationen, evighetens inbrott. Den håller samman intet 

och allt. Nederlaget tycks vara förutsättningen för segern, döden för livet, intet för 

allt.
99

 

 

Vetekornets lag är också det mänskliga livets grundmönster, menar Hammar vidare. I 

Matteusevangeliet står det: ”om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta 

sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det men den som mister sitt 

liv för min skull, han skall finna det”.
100

 

Kring denna korsets väg gör Hammar tre reflektioner: 

1. Gud är lättast och tydligast att upptäcka när vi själva befinner oss i underläge, i 

nederlag, när vårt liv är dödsmärkt, när vår kraft och vår förmåga är slut. 

2. Gud blir synlig bland de maktlösa, de som lever på livets skuggsida, där kan vi söka 

Gud. 

3. Korsets väg är en ständig kamp mot den jagiskhet som gör människan till tillvarons 

centrum, en kamp för att leva i ödmjukhet inför Gud och andra människor utan att för 

den skull förringa sig själv.
101

 

 

3.3.3 Ecce Homo – efter två tusen år 

Denna bok handlar om Jesus. Orden Ecce homo, Se människan, kommer från 

Johannesevangeliet kapitel 19 och det är ståthållaren Pontius Pilatus som uttalar orden i 

samband med rättegången mot Jesus. Hammar menar att orden uttrycker att just i den 

förnedring som Jesus står i så framträder den sanna människan, Jesus som ”sann människa”. 

På samma gång är Jesus gudomlig. Hammar skriver: 

 

Gud och Jesus kan inte skiljas åt. Detta betyder i förlängningen att Gud och 

människa inte heller kan skiljas åt. Den som vill veta något om Gud kan inte gå 

utanför människan. Och det handlar inte om människan i all sin glans och 

härlighet. Det tycks istället handla om en människa som är berövad alla yttre 

företräden. Vägen till Gud tycks gå genom frågan ”vem är människan 

egentligen?”
102
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Bibelns svar på frågorna vem Gud är, vad Gud vill och vad Gud gör för att reparera relationen 

till människan är Jesus och försoningen, skriver Hammar. Han sammanfattar Bibelns svar 

med att beskriva Gud som en kärleksfull himmelsk fader som förlåter människan för Jesu 

skull, därför att Jesus på ett ställföreträdande sätt varit den människa som vi alla skulle varit. 

Jesus är försoningsoffret för våra synder. Hammar menar att dessa lärosatser om Jesus 

förutsätter att människan och Gud har en medveten relation där dessa frågor kan uppstå. Men 

vad händer, undrar Hammar, om relationen saknas? Då blir lärosatserna meningslösa 

påståenden.
103

 Ingen ställer frågan om vem Gud är, i den västerländska kultursfären, menar 

Hammar. Däremot är den stora frågan idag vem människan är. Jesus som sann människa vill 

vara ett svar på den frågan eller ge en bild av den sanna människan.
104

 

 Vem är Jesus då? Jesus är sann Gud och sann människa, han är mötesplatsen mellan 

Gud och människa. Jesus är Guds väg till oss och människans väg till Gud. Olika tider har 

betonat Jesu gudomlighet och Jesu mänsklighet. Idag är det väsentligt att den kristna kyrkan 

låter Jesu mänsklighet komma i förgrunden. Om vi fokuserar Jesu mänsklighet kommer han 

oss nära, skriver Hammar. I hans mänsklighet kan jag spegla min egen mänsklighet och få 

svar på frågan vem jag är.
105

 

 

3.3.3.1 Gränsöverskridande möten 

Den kristna treeniga gudsbilden säger oss att Gud är relation. I möten med andra människor 

visade Jesus både vad sann mänsklighet och sann gudomlighet är, menar Hammar. Guds 

kärlek, omotiverad och gränsöverskridande blir synlig i Jesu relationer.
106

 Jesu unika identitet 

hämtas inifrån. Det handlar om hans gudsrelation. Gränsöverskridande omotiverad kärlek är 

både Guds och Jesu identitet. Att tro på Gud är att vilja vara lik Jesus. Att vara lik Jesus är att 

följa honom och leva i den omotiverade kärlekens livsform, som inte kan dra gränser utan 

älskar alla gränslöst, skriver Hammar. Jesus erbjuder en kärleksrelation som möjliggör en 

identitet inifrån, den skänker en trygghet som har sitt grundmönster i Faderns och Sonens 

inbördes relation.
107

 

Evangelierna ger en första tolkning av det som hänt, de ger en första kristen bekännelse 

genom det som berättas, menar Hammar. I Johannesevangeliet sägs det att Gud är kärleken, 

att Jesus är den som förmedlar en återupprättad kärleksrelation mellan Gud och människa, att 
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tro är genkärlek och att denna kärlek aldrig kan skiljas från kärleken till medmänniskan, ja att 

denna tro får sitt konkreta uttryck först i kärleken till en annan människa.
108

 

Synd innebär att människan avskiljer sig från Gud och från varandra. En 

gränsöverskridande kärlek i våra mellanmänskliga relationer återspeglar att det finns en helad 

grundrelation, att vi lever som mottagare av kärlek. En identitet som växer fram inifrån har 

inget behov av avgränsning gentemot en medmänniska. Öppenhet tydliggör bristen på 

avgränsning. Mötet med min medmänniska illustrerar min djupaste tro och tydliggör min 

grundläggande förståelse av min egen plats i tillvaron, menar Hammar.
109

 

 

3.3.3.2 Samhörighet och efterföljelse 

Brödundret är en berättelse som finns i alla evangelierna. Vad är det mirakulösa i berättelsen? 

Att människor delar med sig av det de har. Det gudomliga är kanske inte avståndet mellan 

Jesus och oss utan närheten, att han lyckas nå oss och beröra oss inifrån och locka fram det 

djupast mänskliga hos oss. I Johannesevangeliet handlar nästan hela sjätte kapitlet om bröd. 

Jag är livets bröd, säger Jesus, den som äter det brödet skall leva i evighet. Det är nattvarden 

Jesus syftar på. Jesus liv och offerdöd är Guds gåva till oss för att vi ska få leva. Sakramentets 

mening är att visa hur allt hör samman, Gud och människa, Jesus och vårt dagliga bröd, 

gemenskapen med Jesus och brödgemenskapen över hela jorden. Är inte detta inkarnationens 

innersta syfte, undrar Hammar? Handlar då inte berättelsen om det mirakel som inträffar när 

vi tar emot Jesus, det underverk som inträffar när vi förmås att dela med varandra?
110

 

Jesus är genom sin korsdöd det nya påskalammet, offret som räddar människorna 

genom att återupprätta den brutna förbindelsen med Gud. Nattvarden instiftas alltså i egentlig 

mening på korset. För dig utgiven. I Johannesevangeliet finns ingen berättelse om nattvardens 

instiftelse men en måltid då Jesus tvättar lärjungarnas fötter och ett nytt bud: att vi ska älska 

varandra. Ett exempel och ett nytt bud! Jesus talar inte om hur vi ska förstå gudomens 

treeniga mysterium utan hur vi ska leva i detta mysterium, han talar om samhörighet och 

efterföljelse! Jesus blir synlig i kärleken därför blir också tron på Jesus och tron på Gud i och 

genom Jesus synlig i kärlek. Tron som samhörighet och kärlek som efterföljelse och trons 

frukt är grundtemat i Jesu avskedstal. Ett lärjungaskap skilt från kärlek är inte möjligt eller 

tänkbart (Joh 5:9–10). Första Johannesbrevets huvudbudskap är att Gud är kärleken och att 

leva i tro på Gud är att leva i kärleken. Kärleken är Guds gåva och Gud är all kärleks källa. 
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Den som älskar Gud, dvs tror på Gud, älskar därmed också sin medmänniska. Älska era 

fiender och be för dem som förföljer er (Matt 5:43–48).
111

 

 

3.3.3.3 Vetekornsvägen 

Vidareberättandet om Jesus är kyrkans främsta uppgift i alla tider. Centrum i berättandet är 

Jesu död och uppståndelse. Vetekornsvägen är den kärlekens väg som är präglad av mönstret 

från Jesu död och uppståndelse (Joh 12:24-26). Jesus fortsätter berättelsen med 

efterföljelseperspektivet ”om någon vill tjäna mig ska han följa mig”. Korset hör alltså 

samman med efterföljelsen, ”om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och 

varje dag ta sitt kors och följa mig”. Tro hör samman med efterföljelse. Efterföljelse är kärlek. 

Kärlek präglad av Jesusmönstret är en självutgivande kärlek, en kärlek som är beredd att offra 

det egna jaget för kärlekens skull, för Guds skull, som Jesus.
112

 Att ta sitt kors, att förneka sig 

själv, att hata sitt liv och att mista det, vad betyder det? Vad betyder självutgivande kärlek? 

Vad är ett friskt offer och vad är sjuklig självförnekelse? undrar Hammar.
113

 

Vetekornets lag behöver aktualiseras, det livsmönster som talar om det egna jagets död 

för att livet ska bryta fram. Kärleken kräver offer, den vill att jag avstår från egna behov för 

att möjliggöra för var och en som vågar anträda vägen att möta Jesus just där de befinner sig, 

se honom ansikte mot ansikte.
114

 

 

3.3.3.4 Bilder av Jesus 

Det bibliska bildspråket för frälsningen och försoningen i Kristus är rikt och öppet mot 

ständigt nya tolkningar som alla på något sätt ändå vill uttrycka ett och detsamma: 

människans absoluta beroende av Gud och Kristus som en gåva och väg för den människa 

som söker sin bestämmelse och sitt livsmål. Frälsningen och försoningen förklaras inte i 

Bibeln. Den bär istället bud om denna frälsning och försoning. Förkunnelsens innebörd är att 

Gud är subjektet, Kristus är medlet och människan är mottagaren. Allt sker av nåd med Guds 

kärlek som drivkraft. Delar av Bibelns rika bildspråk för frälsning och försoning kan kännas 

främmande för många idag som Kristus som offer (Rom 8:3) som lösen (1 Kor 6:20). Gud 

måste enligt detta synsätt ersättas för de försyndelser människan begått. Men andra bilder 

riktar perspektivet framåt, som Kristus som den som kämpar och vinner seger (Kol 2:15) 
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Jesus som den Kristus som kommer till oss från framtiden, den nya människan, en andre 

Adam (Rom 5:18). Kristus som den förstfödde från de döda, det nya livets förste representant, 

förebilden, föregångaren (1 Kor 15:20).
115

 Även den som lever med vår tids världsbild kan 

finna en hemvist i dessa bilder, menar Hammar. Människan som bärare av möjligheter som 

inte förverkligas, är i vår kulturmiljö troligen en mera näraliggande existentiell erfarenhet än 

människan som bärare av skuld för gångna släktleds svek och förbrytelser mot livets mening, 

menar Hammar.
116

 

Jesus är Guds ikon, han betraktar oss med kärlekens ögon, det är den kristna mystikens 

förhållningssätt, jag är mottagare, jag är betraktad och älskad. För att inte förlora det 

grundläggande perspektivet av att vara betraktad behöver vi ständigt öva oss i nyfikenhet på 

våra egna bilders mångfald och lära oss att se rikedomen också i annorlunda och kanske 

motsägande bilder.
117

 

Sammanfattar vi Hammars tankar i hans trilogi blir några grunddrag tydliga. För det 

första menar Hammar att GUD är bortom språket, omöjlig att fånga och alltid mer än våra 

begränsade gudsbilder kan uttrycka. Synd innebär att människan avskiljer sig från Gud. 

Människan är inte bärare av skuld för gångna släktleds svek utan Hammar uttrycker det 

istället så att människan är bärare av möjligheter som inte förverkligas. Vidare är 

inkarnationen central för Hammar, att Gud blir människa i Jesus Kristus. Samtidigt måste Jesu 

mänsklighet betonas för då kommer Gud oss nära och vi får svar på frågan vem vi är. Vägen 

till Gud går nämligen genom frågan: vem är människan? Jesus är Guds gåva till oss, genom 

vilken Gud uttrycker sin kärlek till oss. Detta kärleksperspektiv är det grundläggande 

perspektivet i Bibeln och i den kristna tron, menar Hammar. Att tro är att älska Gud tillbaka 

och denna kärlek gestaltas i handling, i den kristna människans efterföljelse. 
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4. Komparativt studium 
 

Jag ska i detta kapitel göra en kortfattad och överskådlig jämförelse av innehållet i de 

försoningsteologiska tankarna hos Aulén, Camnerin och Hammar, utifrån försoningsmodellen 

i Sofia Camnerins avhandling Försoningens mellanrum. Under rubriken ”från” beskrivs vad 

de olika kristna försoningslärorna menar att människan behöver frälsas ifrån, därefter beskrivs 

hur försoningen sker, hur ”övergången” går till, för att slutligen landa i vad de olika 

teologerna menar att vi människor ska frälsas ”till”. Efter varje del presenteras en egen, kort 

analys och kommentar. 

4.1 ”Från” 

I det klassiska försoningsmotivet är det fördärvsmakterna vi ska frälsas ifrån, dessa är synden, 

döden och djävulen och hos Luther även lagen och Guds vrede. Trots att synden är objektiv är 

den ändå personlig; människan står genom sin synd skyldig inför Gud. Det råder fiendskap 

mellan människan och Gud och hon kan inte själv befria sig från detta läge. 

I den latinska försoningsteorin är det en mer moralistisk syn på synden.  Här står den 

syndiga och skyldiga människan i fokus. Gud kräver gottgörelse och att människan ska 

straffas eftersom Gud inte kan förlåta ”i slapphet”. När Kristus tar människans straff, 

fördunklar detta det personliga relationsförhållandet mellan Gud och den syndiga människan. 

Anselm är motståndare till tanken att en lösen skulle ges åt djävulen men han kan tala om 

Kristi verk som ett övervinnande av djävulen. 

I den subjektiva försoningsläran har synden betydelsen av människans ofullkomlighet. 

Hos Camnerin är det begreppet dödskontexter som tydligast beskriver vad människan 

ska frälsas ifrån. Dödskontexter är de förtryckande och våldsamma situationer som människan 

lever under; lidande, förtryck, våld, existentiell oro, det mörka. Tragiken benämner Camnerin 

som tillvarons ofrånkomliga brister, ondskans och lidandets ofrånkomlighet, att människan 

vill det goda men ändå drabbas av det onda. Ett relationellt arvsyndsbegrepp kan synligöra att 

Gud också drabbas av detta onda, menar Camnerin. 

Hammar menar att människan blivit åtskild från sitt gudomliga ursprung genom 

”syndafallet” som var ett brott på den nära relationen mellan människan och Gud. Det är 

synden som avskiljer människan från Gud. 

4.1.1 Egen analys och kommentar 

I alla ovan nämnda försoningstankar finns det något som människan behöver frälsas från. Det 

finns något som skiljer människa och Gud åt. Camnerin står nära det klassiska 
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försoningsmotivet där människan inte bär skulden för allt ont som finns i världen utan det 

finns en objektiv makt, djävulen, eller som Camnerin uttrycker det; tillvarons ofrånkomliga 

brister, det vill säga att människan drabbas av det onda, trots att hon vill det goda. Om synden 

och det som skiljer mig från Gud bara har med min egen ofullkomlighet att göra, som i den 

subjektiva försoningsläran, blir människans frälsning en egen, ensam kamp mot denna 

ofullkomlighet. I det klassiska försoningsmotivet är det Gud som utför kampen. 

  

4.2 ”Övergång” 

Genom inkarnationen, genom det gudomligas inträde i världen, genom Kristi lydnad under 

hela sitt jordeliv, genom döden och uppståndelsen, utför Kristus ett gudomligt segerverk 

enligt det klassiska försoningsmotivet. Genom denna obrutna, kärleksfulla, gudshandling, då 

Gud ger sig själv till djävulen som en lösen, besegras alla fördärvsmakter. Genom denna 

segerrika kamp försonar Gud världen med sig själv och sig själv med världen. 

I den latinska försoningsteorin sker försoningen genom att Kristus genom sitt lidande 

och sin död förvärvar en överskjutande förtjänst som, eftersom Kristus är synd- och skuldfri, 

överflyttas till människan. Gud är den som tar initiativet men Kristus utför verket som 

människa, försoningen beskrivs därför av Aulén som den genombrutna gudshandlingen. 

Försoningens möjlighet ligger i att lagens bud blir uppfyllda och att straffet som lagen kräver 

blir utkrävt, detta kallar Aulén den obrutna rättsordningen. 

I den subjektiva försoningsläran betraktas försoningen från människans synpunkt. 

Försoningen är resultatet av vad som sker hos människan, hennes förvandling, hennes 

omvändelse, när hon ser Kristus på korset. Kristus betraktas som den mänskliga urbilden, 

idealmänniskan, mänsklighetens huvud. Gud ser, tack vare denna idealmänniska, 

mänskligheten i ett nytt ljus. Det är ingen gärning uppifrån och nedåt, från Gud till människa, 

utan en gärning nedifrån och uppåt. Försoningen är människans väg till Gud. 

Camnerin tolkar övergången med korsets hjälp. Korset synliggör att Gud är närvarande i 

det tragiska, det är något som också drabbar Gud. Men Gud är inte bara närvarande utan även 

handlande mot orättfärdigt och onödigt lidande. Försoningen är pågående och relationell, 

menar Camnerin, vilket innebär att vi människor måste ta ansvar och göra motstånd mot 

dödskontexter tillsammans med Gud. Mellanrum är platser för tolkning av försoningsteologi, 

kontext och identitet och för ett möte mellan subjekt och troslära. 

 Jesus Kristus återskapar en ny relation mellan Gud och människa, menar Hammar som 

beskriver försoningen som Guds närvaro i Jesus Kristus. Denna närvaro på korset förenar 
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människan med Gud igen och Gud försonar sig med den mänsklighet som blivit åtskild från 

sitt gudomliga ursprung. Korset är ett uttryck för Guds obegränsade kärlek till oss människor. 

Gud är subjektet, Kristus är medlet och människan är mottagaren. 

4.2.1 Egen analys och kommentar 

Korset är på olika sätt betydelsefullt i de olika försoningstankarna. I den latinska 

försoningsteorin kräver Gud offret av en människa på korset medan det i det klasiska motivet 

är Gud själv som offrar sig. Försoningen sker här genom Guds seger över fördärvsmakterna. 

Både hos Camnerin och hos Hammar är det själva Guds närvaro på korset, som synliggör 

Guds närvaro i det tragiska och som förenar människan med Gud igen. Guds obegränsade 

kärlek till människan blir tydlig både i det klassiska försoningsmotivet och hos Hammar. 

 

4.3 ”Till” 

Frälsningen är ett gudomliggörande av människan och ett odödliggörande av den mänskliga 

naturen, som sker genom inkarnationen, genom det gudomligas inträde i mänskligheten. 

Genom Kristi seger är skapelsen återställd och fullkomnad, enligt Irenaeus och det klassiska 

försoningsmotivet. Det onda är genom försoningen principiellt övervunnet; synd och död 

förekommer, men vi behöver inte frukta döden längre. Ett nytt förhållande upprättas mellan 

Gud och världen och människan blir löst ur fångenskapen, löst från fördärvsmakterna och den 

gudomliga domen. 

I den latinska försoningsteorin överförs Kristi förtjänst på människan. Gud kräver 

gottgörelse och blir kompenserad genom Kristus, Gud överför sedan Kristi förtjänst på 

människan och människan blir fri från synd. 

Frälsningen är enligt den subjektiva försoningsläran den förvandling i själslivet som 

sker genom det stärkta gudsmedvetandet, genom att Kristus uppväckt genkärlek hos 

människan. För människan innebär försoningen ett nytt förhållande till världen och universum 

(inte till Gud) och att hon försonar sig med sin omgivning. 

Camnerin vill tydliggöra en uppståndelseteologi som uttrycker att död och lidande inte har 

sista ordet utan att det finns hopp om någonting mer. Hoppet innebär också tolkningar av Gud 

som förlåtande och nådesfull med möjlighet att handla i dödskontexter. Människan har också 

ett ansvar att tillsammans med Gud göra motstånd mot dödskontexter. 

 Vägen till liv går genom död, menar Hammar. Denna väg är vetekornsvägen och det är 

både Guds och det mänskliga livets grundmönster. Den kristna gudsbilden håller samman den 

självutgivande kärleken som offrar allt och livets seger, det oväntade återupprättandet av 



40 

 

gudsrelationen, evighetens inbrott. Vi människor ska följa samma mönster. Efterföljelse är 

kärlek och kärleken kräver offer, menar Hammar, den vill att vi avstår från egna behov, tar 

vårt kors och följer Jesus utan att för den skull förringa oss själva. 

4.3.1 Egen analys och kommentar 

Enligt Hammar är vi räddade till livet genom Kristi död på korset och även människan ska 

följa samma mönster genom kärlek till vår medmänniska. Vi ska ta vårt kors och följa Jesus. 

Även Camnerin menar att människan måste ta ansvar och göra motstånd mot dödskontexter 

tillsammans med Gud. Hon skulle kanske protestera mot Hammars betoning av att vi ska ta 

vårt kors, för enligt henne, ska vi inte uthärda, upphöja eller hylla lidande. Död och lidande 

har inte sista ordet hos Camnerin, inte heller i det klassiska försoningsmotivet där segern på 

korset har återställt och fullkomnat skapelsen. Ett nytt förhållande har, genom försoningen, 

upprättats mellan Gud och människan i detta motiv och hos Hammar. Medan det i den 

subjektiva försoningsläran är förhållandet mellan människan och världen som är nytt. 
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5. Sammanfattning och slutsats 
Med den här uppsatsen har jag velat studera tolkningar av den kristna försoningstanken, 

vilken kan beskrivas som centrum i den kristna tron. Jag valde tre teologer som på olika sätt 

beskriver och tolkar den kristna försoningstanken. Syftet med min uppsats har varit att 

redogöra för dessa tre teologer samt att med hjälp av en försoningsteologisk modell kortfattat 

jämföra de olika försoningstankar som gör sig gällande.  

I den första av de frågeställningar som jag valt för min uppsats ville jag redogöra för de 

kristna försoningsläror som funnits genom historien genom att studera Gustaf Auléns bok Den 

kristna försoningstanken. De tre försoningsläror som Aulén presenterar är det klassiska 

försoningsmotivet, den latinska försoningsteorin samt den subjektiva försoningsläran. Dessa 

olika försoningstankar har mycket olika karaktär som tydligt framträdde i Auléns bok. I 

studiet av dessa motiv och läror har tre bilder framträtt.  

Den första bilden visar det klassiska försoningsmotivet. Den visar en Gud som kommer 

till människan ovanifrån. Den visar en Gud som kämpar mot fördärvsmakterna i en segerrik 

fäktningskamp. Den visar en Gud som själv träder in i människans värld, under syndens och 

dödens villkor och som låter sig dödas på ett kors för att sedan uppstå på tredje dagen. I bilden 

framträder de dubbla perspektiven med tydlighet: Gud är den som försonar och försonas, den 

som dömer och den som förlåter, som är aktiv och passiv, den suveräna och den kämpande, 

den som känner vrede och den som älskar med omotiverad och outgrundlig kärlek. 

Den andra bilden som framträder visar den latinska försoningsteorin. Den visar en 

människa som nerifrån sträcker sina armar upp mot Gud, som vill nå Gud men inte klarar det 

själv. Människan är utanför Guds gemenskap, hon är syndig och skyldig och kan ingenting 

göra för att nå upp till Gud. Bilden visar en Gud som kräver gottgörelse, ett synd- och 

skuldfritt offer, lämnat av en människa. Men alla människor är syndiga och skyldiga. Då blir 

den enda lösningen att Gud själv blir människa. Kristus framträder i bilden, han blir ett 

satisfaktoriskt offer, som genom sin död förvärvar en förtjänst, som människa, denna förtjänst 

överförs till människan och Guds rättskrav blir uppfyllt.  

Den tredje bilden får representera den subjektiva försoningsläran. Här ser vi en 

människa som blickar upp på Kristus på korset. Människan ser Kristi kärlek och en genkärlek 

väcks i hennes hjärta, hon blir förvandlad, omvänd. Gud som kärleken framträder i bilden, 

Gud ser Kristus, den sanna människan och ser genom honom mänskligheten i ett nytt ljus. 

I den andra frågeställningen sökte jag svaret på vilka moderna tankegångar kring den 

kristna försoningstanken som finns idag, representerade av Sofia Camnerin med sin 

avhandling Försoningens mellanrum och KG Hammar med sin trilogi Tecken och verklighet, 
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Samtal om Gud samt Ecce Homo – efter två tusen år. Ytterligare två bilder av försoningen 

framträdde i mitt studium av dessa böcker.  

Den fjärde bilden får berätta om Camnerins försoning i mellanrum. Det är en bild av en 

grupp människor som sitter på en mellanrumsplats, en konkret plats mitt i livet. Där sker ett 

möte mellan människor, mellan människa och troslära och mellan människa och Gud. Gud 

framträder som både transcendent, som någonting mer, men också som immanent, relationell 

och förkroppsligad, som närvarande och handlande, som förlåtande och nådesfull. Jesus 

framträder i bilden mer som gudomlig än mänsklig, som närvarande och handlande i 

dödskontexter, i lidande och ondska. 

Den sista bilden i mitt album över försoningsteologier representeras av KG Hammar. I 

bilden framträder ett hjärta, det är Guds kärlek som strömmar ut och över i våra liv, in i våra 

mänskliga relationer. Jesus framträder i bilden som mer mänsklig än gudomlig för att hjälpa 

oss människor att se vem vi är. Samtidigt är inkarnationen den centrala, Jesus Kristus är Guds 

obegränsade kärlek till oss människor. Människan speglar denna kärlek genom efterföljelse, 

genom att ge sitt liv för sina vänner, genom att ta sitt kors och följa Jesus. 

Den tredje frågeställningen rörde vilka skillnader och likheter som framträdde i dessa 

olika försoningstankar. Under rubriken ”från” redogjorde jag för vad de olika tankegångarna 

menar att människan ska frälsas ifrån. I alla försoningstankarna finns det hinder som skiljer 

människa och Gud åt, hinder som på olika sätt överbryggas genom försoningen. ”Övergång” 

fick representera hur själva försoningen går till, vad det är som sker och vem det är som 

initierar skeendet. En betydande skillnad är att det i det klassiska försoningsmotivet och hos 

Hammar är Gud själv som försonas. Medan det i den latinska försoningsteorin är Kristus, som 

människa, som försonar sig med Gud. Slutligen jämförde jag under rubriken ”till” vad det är 

som är målet, vad människan frälses till. Genom försoningen har ett nytt förhållande 

upprättats mellan Gud och människa i det klassiska försoningsmotivet och hos Hammar. 

Det centrala med kristen tro är att Gud blivit människa i Jesus Kristus. Gud själv föds 

mitt i vårt elände för att leva som människa här på jorden, för att veta hur det är att vara 

människa, för att känna smärta, lida, glädjas och älska, för att berätta för oss människor om 

sig själv och hur vi ska leva, för att sedan övervinna döden och uppstå till evigt liv.  

Finns det en enda kristen försoningsteologi som svarar mot alla människors behov och 

längtan? Jag tror inte det men jag tror däremot att vi behöver föra ett samtal kring vad 

försoningen innebär för oss idag. Kanske finns det i alla de ovan beskrivna 

försoningstankarna något som vi kan bejaka, något som vi kan använda för att tolka våra liv 

och för att förstå hur Gud, enligt kristen tro, söker och längtar efter gemenskap med oss. 
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