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Förord 
 
Den här utbildningstiden vid Karlstads universitet har blivit en tid då jag 
fått möjlighet att ta ett steg åt sidan och fördjupa mig i reflektionen kring 
förhållandet mellan predikan, teologi och kommunikation, något som är 
centralt både i den världsvida kyrkans gemensamma uppdrag, och i den 
praktik som präster i Svenska kyrkan, min egen plats i världen, kämpar 
med. Det är något som det dagliga församlingsarbetet inte alltid ger ut-
rymme att reflektera kring. Att ha fått göra detta har varit både en för-
mån och en utmaning. 
 
Jag vill tacka Linköpings stift, som så framsynt sett vikten av forskning i 
samverkan mellan universitet och kyrka och som inrättat den projekt-
tjänst för forskning som gjort det ekonomiskt och praktiskt möjligt för 
mig att under några år ta detta steg åt sidan. Tack stiftsdirektor Elizabeth 
Bengtsson och stiftsteolog Jonny Karlsson, för stöd och uppmuntran 
och tack alla andra ”på stiftet” och ”i stiftet” för glada tillrop. 
 
Jag vill tacka min handledare professor Henry Cöster, som berett vägen 
för denna doktorandtid, från det att avhandlingen bara var en vag för-
hoppning, till att den fick struktur, form och innehåll. Tack, Henry, för 
konstruktiva synpunkter och analytiska frågor, mitt i det som jag tänkt 
och sagt i dunkel. Tack för din till synes inte sinande tro på detta projekt, 
där du igen och igen upprättat mig, så att jag kunnat gå vidare. Tack ock-
så för ditt engagemang för predikans sak. Du har både vidgat mina vyer 
och fördjupat mina insikter om den tradition jag står i som präst i Svens-
ka kyrkan. 
 
Tack docenterna Bo Larsson och Anne-Louise Eriksson för konstruktiva 
synpunkter på texten som helhet, dels, Lollo, vid en träff hösten 2007, 
dels, Bo, vid slutseminariet i februari 2008! Tack också professor Cristina 
Grenholm och forskarkollegorna Christina Osbeck, Esbjörn Särdquist 
och Cecilia Nahnfeldt och Anna Samuelsson Wikell för synpunkter på 
valda kapitel i denna studie. Det är alltid fascinerande att upptäcka vad 
det är som hörs i det som skrivs eller sägs. Tack också var och en vid det 
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högre seminariet i religionsvetenskap i Karlstad, för olika perspektiv, 
goda samtal, gemenskap och uppmuntran! 
 
Jag vill också tacka mina arbetskamrater och kollegor inom den Kvalifi-
cerade Predikofortbildningen, som ägt rum i Sigtuna och Uppsala sen 
1994 och tills vidare. Den har blivit en plats för teologisk och praktisk 
reflektion kring predikan tillsammans med andra präster, teologer, tänka-
re och praktiker från både Sverige och den vidare världen, som utmanat 
och gett mig frimodighet inför detta projekt. Tack alla för goda samtal 
och tack särskilt Marie Amnéus Hagman, Johan Svedberg, Tina Johans-
son, Christina Schenning och Anders Ekhem för predikogemenskap, 
arbetsgemenskap och vänskap! Tack alla deltagare för att ni ger hopp om 
predikans framtid!  
 
Den internationella utblicken har betytt mycket inför arbetet med denna 
studie, och jag är tacksam för möjligheten att ha fått delta i The Doctor 
of Ministry in Preaching - program vid Lutheran School of Theology i 
Chicago 1997 (som observatör) och 2000 (som deltagare) och i Academy 
of Homiletics konferenser i USA vid flera tillfällen, liksom i nordiska 
homiletikkonferenser. Samtalet om predikan över nationsgränserna har 
varit mycket berikande. Ett särskilt tack till Craig Satterlee, dean i Chica-
go, för språkgranskningen av ”English Summary”.  
 
Många är de som jag delat goda samtal med om vardagen, livet, teologin 
och predikan genom åren, släkt och vänner som jag inte här nämner vid 
namn, men som finns med sina namn i mitt hjärta. Tack var och en för 
dessa livgivande ögonblick! Och tack kära familj, för tålamod, omtanke, 
vardagsliv och för gåvan att bara få vara!   
 
Carina Sundberg 
Norrköping april 2008 
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Inledning 
 
 
 
 
Denna studie om predikan börjar i mötet med den konkreta predikositu-
ation där predikan sker. Det är alltid dit jag återvänder när jag tänker på 
predikan: till predikan mitt i kommunikationen och interaktionen mellan 
Gud och människor, och mellan människor; till predikan när den ljuder i 
rummet; till predikan i det liturgiska sammanhanget, ibland kyrkoarkitek-
turen och symboliken; till predikan på den lokala platsen, i det lokala 
samhället. Att sammanfatta precis vad det är som sker, vad predikan 
kommunicerar, eller hur vi kan förstå det som händer när det sker är inte 
enkelt. Det är komplext, mångtydigt, sammansatt. Denna komplexitet 
behöver tas på allvar. Det är utgångspunkten för denna studie. 
 
Men för att förståelse alls ska vara möjlig mitt i komplexiteten, behöver 
komplexitetsreduktion göras, samtidigt som komplexiteten tas på allvar. 
Enligt min mening är formulering av predikoteologi ett nödvändigt sätt 
att reducera komplexiteten i synen på predikans kommunikationsskeen-
de, samtidigt som komplexiteten blir synlig. Genom att studera olika 
predikoteologier som både reducerar komplexiteten, samtidigt som den 
tas på allvar och synliggörs, kan medvetenheten om predikan som kom-
plex kommunikation öka. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att förstå predikans komplexa kommunika-
tionsskeende ur ett teologiskt perspektiv och öka medvetenheten om 
predikans komplexitet som kommunikation.  
 
Jag vill därför studera några samtida predikoteologier och dessas förståel-
se av predikan, närmare bestämt de predikoteologier som teologerna 
Eberhard Jüngel, Mary Catherine Hilkert, W Paul Jones och Rebecca S 
Chopp konstruerar.1 Var och en av dessa reducerar komplexiteten i sy-
nen på predikan samtidigt som de synliggör den, och de bidrar därmed 
med viktiga perspektiv in i det teologiska samtalet om predikan. Genom 
studien av dessa ökas medvetenheten om predikans komplexitet som 
kommunikation. 
 
Analysen mynnar ut i ett avslutande samtal om fyra komplexitetsreduk-
tioner och en komplexitetsmedvetenhet i synen på predikan.    

 
I det följande ger jag en beskrivning av studiens utgångspunkt, där jag lyf-
ter jag fram några faktorer som bidrar till predikans komplexitet som 
kommunikation. Därefter ger jag en bakgrund till denna studie, där jag 
lyfter fram några tankeströmmar eller ”vändningar” under 1900-talet, 
som bidragit till att bilden av predikan i samtida homiletisk och teologisk 
litteratur och forskning, blivit mer mångfacetterad. Därefter följer en 
redogörelse för studiens metod, där jag beskriver den komplexitetsreduk-
tion som jag gör för att synliggöra den predikoteologiska komplexitetsre-
duktion som jag menar att de fyra teologerna i materialet gör. Jag redo-
gör där för de strukturerande begreppen situation, skeende och funktion, 
tillsammans med begreppet konsekvenser, som jag använder mig av och de 
frågor jag ställer i anslutning till dessa begrepp. Slutligen i detta inledande 
kapitel ges en beskrivning av studiens disposition. 

                                                
1 Teologerna är fortlöpande benämnda i den ordning de har i avhandlingens kapitel-
struktur. 
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Utgångspunkt  
Predikans komplexitet som kommunikation 
 
Studiens utgångspunkt handlar om predikans komplexitet. I detta avsnitt 
lyfter jag fram några av de faktorer som bidrar till denna komplexitet. En 
första faktor är (A) att predikan sker på samma villkor som all annan 
mänsklig kommunikation. En andra faktor är (B) att predikan anses in-
nebära Gudskommunikation, dvs att Gud tänks kommunicera i den 
mänskliga kommunikationen. En tredje faktor är (C) att det mänskliga 
språket spelar en mångtydig roll i förhållande till predikan. Därmed täck-
er jag in några av de faktorer som bidrar till komplexiteten, utan att täcka 
in allt. 
 
 
 
A. Predikan som mellanmänsklig kommunikation 
 
På en specifik geografisk plats i ett konkret kyrkorum predikar en unik 
kvinna eller man mitt i en grupp av andra unika kvinnor, män och barn. 
Det som sker på denna enskilda plats sker aldrig på exakt samma sätt 
någon annanstans och det kan heller inte upprepas på exakt samma sätt 
igen, inte ens om samma personer är närvarande. Detta är predikans 
konkreta, komplexa mänskliga situation. Den utgår ifrån mänsklig rums-
lighet och kropplighet ”mitt i” situationen, den som ingen kan stiga ur.2 
Skulle jag försöka beskriva situationen i detalj, vad skulle jag nämna? Vad 
har betydelse?  Att församlingen sitter tätt eller glest, att jag befinner mig 
i Norrköping, Borås, Singapore eller Chicago, att kyrkorummets arkitek-
                                                
2 För en diskussion av den lokala platsens, naturens och kulturens betydelse för vår 
självförståelse, våra relationer och vårt meningsskapande, se t ex Sack, Homo Geographi-
cus. För en teologisk diskussion av platsens betydelse se t ex Inge, A Christian Theology of 
Place. Se också Forsberg, Grenholm, Jakobsen, Rum-upplevelsevärld-samhälle. 
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tur är från 1100-talet eller 1960-talet, att det sitter ett litet barn framför 
och tittar på mig, att jag höll på att försova mig, att jag har förtroende för 
predikanten, att min bänkgranne gör mig nervös, att jag missade början 
av evangelieläsningen för att jag tänkte på annat, att det är något i predi-
kan som får mig att minnas en händelse när jag var barn, att det är kallt i 
kyrkan, att det är den tredje söndagen efter Trefaldighet, att jag känner 
mig delaktig eller osynlig, att jag känner  mig berörd av Gud, eller vad?  
 
I denna komplexa kommunikationssituation fylld av intryck och utryck 
sker predikan. Faktorer som inverkar i predikosituationen är psykologi, 
social gemenskap, sinnesintryck, språk, maktrelationer, text, liturgi, tradi-
tion, geografi, kultur, politik, färg, form, värderingar, normer och mycket 
mera, på ett sätt som är komplext och oöverskådligt. Det innebär att 
predikan fungerar på villkor som gäller för all mänsklig kommunikation. 
Kunskapen om dessa villkor har ökat i takt med att platserna och for-
merna för kommunikation har ökat. Något ska här sägas om dessa vill-
kor för mänsklig kommunikation.   

 
Det har funnits en tid när kommunikation, också muntlig kommunika-
tion, setts som en enkel överföring av ett budskap från en sändare till en 
mottagare. Målet var att budskapet skulle överföras i samma skick från 
sändaren till mottagaren (likt ett paket via posten). Sändaren var den ak-
tive. Mottagaren var passiv.  Överföring var möjlig. Problemen i kom-
munikationen hörde samman med eventuellt brus i kommunikationska-
nalen som hindrade kommunikationen. Undanröjdes detta brus, var det 
hela enkelt. Riktningen var enkelriktad och hindren främst tekniska.  
 
Denna syn på kommunikation i allmänhet har också förekommit i synen 
på predikan som specifik genre.3 Predikan har setts som en talad envägs-
kommunikation, som innebar en enkel överföring av ett innehåll (ett 

                                                
3 Det är primärt predikan som ett skeende i gudstjänsten som fokuseras i denna studie, 
men förkunnelse i vidare mening berörs också, framför allt av Hilkert och Chopp. Det 
finns för övrigt en mängd olika definitioner av predikan i uppslagsverk eller inom homi-
letisk litteratur, där predikan ofta knyts till gudstjänsten, till evangelium, till bibeltexter, 
och ses som muntligt tal. Jfr. Kyrkoordningen för Svenska kyrkan där det dels talas om 
förkunnelse i vidare mening som allt kyrkan gör och säger, dels om förkunnelse i guds-
tjänsten som något som ger tron näring. Predikan knyts där till en eller flera lästa evan-
gelietexter, Kyrkoordningen, s 75, 80, 13.   
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budskap, evangeliet, sanningen, läran) från en sändare till en mottagare. 
Riktningen var enkelriktad. Grundtanken var att både predikant och 
lyssnare förstod innehållet på samma sätt. I den enklaste varianten av 
modellen var sändare, mottagare och innehåll homogena och entydiga 
storheter. Sändare och mottagare ansågs förstå varandras språk. Ord som 
”Gud”, ”synd” och ”nåd” betydde samma sak för alla. 4   
 
Denna enkla och enkelriktade modell för hur människor kommunicerar 
med varandra i allmänhet och i predikan i synnerhet är en form av kom-
plexitetsreduktion för hur mellanmänsklig kommunikation fungerar. Den 
har utmanats av den komplexa verkligheten och inom kommunikations-
teori idag finns en reaktion emot denna allt för förenklade syn på kom-
munikation.5 I senare teorier problematiseras varje led i kommunikatio-
nen: sändare, mottagare, innehåll, skeende, brus och förhållandet mellan 
dessa. Den enkla riktningen från sändare till mottagare ifrågasätts. Senare 
modeller ser istället kommunikation som ett ”delande” eller ett ”utbyte” 
där parterna interagerar.6 Lyssnarnas aktivitet betonas. Lyssnandet, re-
ceptiviteten, responsen och reflexionen hos lyssnarna ses av många som 
avgörande aktiviteter i kommunikationen. Lyssnarnas olikhet betonas, 
liksom olikheten mellan talare och lyssnare. De ses inte självklart som en 
homogen grupp. Det mänskliga subjektet problematiseras. Inte ens indi-
viden är homogen. Förförståelsens betydelse i kommunikationen lyfts 
fram. Språket som medel för entydig kommunikation problematiseras. 
Det är inte längre givet att orden ”Gud”, ”synd” och ”nåd” betyder 
samma sak för varje närvarande person. Det är inte heller längre givet att 
kommunikationens primära syfte är överföring. Bruset ses inte längre 
främst som ett hinder för rätt kommunikation, utan kan också ses som 
liktydigt med den kultur och dess koder som vi kommunicerar med. Bru-

                                                
4 Nielsen, Genopførelser, s 113. Nielsen problematiserar ”överförings- eller transferens-
modellen” i förhållande till predikan. Se också Engemann, Personen, Zeichen und das 
Evangelium; Harbsmeier & Iversen, Praktisk teologi, s 357-367.  
5 För diskussion av kommunikation i en postmoden tid, se Kristensson Uggla, Slaget om 
verkligheten. För en diskussion av överföringsmodellen, se s 285-292. Ang. kommuni-
kation allmänt, se också Fiske, Kommunikationsteorier; Peters, Speaking into the Air; Kris-
tensson Uggla, Kommunikation på bristningsgränsen.  
6 Peters översätter ”kommunikation” med 1. delaktighet, samband, samhörighet, 2. 
överföring, förmedling, 3. utbyte, Speaking into the Air, s 7-8.  
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set kan med andra ord ses som en förutsättning för att kommunikation 
ska vara möjlig över huvud taget.7    
 
Överfört på predikan kan man se predikoskeendet som en ömsesidig 
interaktion mellan predikant och lyssnare när predikan sker.8 Det är inte 
enbart predikanten som agerar, utan alla närvarande personer interagerar 
på olika sätt med varandra mer eller mindre medvetet. Lyssnarnas roll i 
kommunikationen blir uppvärderad. Förhållandet mellan predikant och 
lyssnare kan sägas vara asymmetrisk, i och med att en (oftast) talar och 
andra lyssnar, men det är inte längre enkelt att säga hur denna interaktion 
fungerar, eller vad det är som gör att lyssnarna erfar det de erfar, hör det 
de hör eller gör det de gör. I denna konkreta interaktion, som aldrig sker 
på samma sätt igen, kommuniceras, skapas och tolkas mening i stunden 
av de närvarande. Predikohandlingen blir, utifrån detta synsätt, en produkt 
av interaktionen. Predikan blir vad den är när den sker i den konkreta 
mänskliga situationen.9 Det är där den får sin mening av de närvarande. I 
denna interaktiva mening är predikan situationsbunden. Handlingen har 
inte någon mening i sig själv utan tillskrivs mening i interaktionen, dels 
av predikanten, dels av övriga närvarande personer.10  
 
Vi kan ta olika metaforer till hjälp för att beskriva denna interaktiva 
kommunikationssituation och predikosituation. Vi kan säga att vi är som 
knutar i ett nätverk eller rötter i ett rotsystem, där bildspråket antyder att 
allt i situationen hänger ihop, men att det inifrån rotsystemet är svårt att 
säga hur. Vi ser bara de nättrådar eller rotknölar som är närmast oss själ-
va.11 Bildspråket med rotsystemet antyder dessutom att varje individ erfar 
det som händer utifrån sig själv och sin egen position. Om det stämmer, 
innebär det att alla i någon mening erfar olika, inte enbart eftersom vi är 
olika personligheter eller har olika erfarenheter, utan därför att vars och 

                                                
7 Kristensson Uggla, Slaget on verkligheten, s 290. 
8 Ang. kommunikation som interaktion, se Nielsen, Genopførelser, bl a s 126-209; se ock-
så Markussens två artiklar, ”Forkyndelse - i relation til det senmoderne menneske”. 
Båda författarna är inspirerade av Niklas Luhmanns systemteori. Ang. predikan och 
interaktion, jfr. också Söderström, Predikans nycklar. 
9 Se Nielsen, ”Hvordan man genkender en prædiken, når man hører en”.  
10 Nielsen, Genopførelser, s 115. Ang. ”situationsbunden interaktion”, jfr. Linell, “Bara 
prat?”, s 156-157, 160-161.   
11 Sack, Homo Geographicus, s 4.  
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ens position i helheten är olika. Samtidigt är vi, enligt denna metaforik, 
sammanknutna eller sammanrotade med varandra som närvarande i situ-
ationen. Det innebär att vi också på något sätt förhåller oss till varandra i 
situationen, och att det spelar roll för hur vi erfar det som sker. Det skul-
le möjligen kunna innebära att vi inte enbart erfar olika, utan att vi också 
har gemensamma erfarenheter. Inom receptionsteoretisk forskning stu-
deras idag vad denna interaktion innebär och frågor ställs om vad det är 
som kommuniceras i kommunikationen. 
 
Närvaron av andra personer som mitt i interaktionen kan förstå det som 
händer annorlunda än vi själva, gör situationen osäker. Det gäller alla 
kommunikationssituationer, men också predikan. Sociologen Niklas 
Luhmann är en av dem som ser kommunikation som en interaktion mel-
lan flera aktörer. Han menar att närvaron av andra personer, som kan 
uppfatta det som kommuniceras på varierade sätt innebär en osäkerhet 
och risk. Händelsen är instabil. Allt kan tänkas annorlunda.12 Denna in-
stabilitet lyfts fram inom postmodern homiletik.13 Är vi vana gudstjänst-
besökare upplever vi möjligen inte situationen som instabil, eftersom vi 
upplever att vi känner igen oss. Är vi helt nya i situationen är det färre 
bekanta tecken att knyta förståelsen till, men också då tar vi hjälp av det 
bekanta. Om predikan får sin mening i interaktionen, och gudstjänstdel-
tagarna allt oftare är (eller på vissa håll alltid är) tillfälliga i gudstjänsten, 
ungefär som turister i en ny miljö, så får det konsekvenser för hur predi-
kan förstås.14 Om det dessutom stämmer att många idag upplever att de 
behöver uppfinna livet på nytt, som om ingen levt det förr och att de 
behöver uppfinna en ny bild- och symbolvärld, eftersom den gamla i 
någon mening är skadad, så bidrar detta också till instabiliteten. Allt kan 
förstås annorlunda.  
 

                                                
12 Luhmann, Förtroende; jfr. Kristensson Ugglas diskussion om destabilisering, kommu-
nikation och tolkning i Slaget om verkligheten. Jfr. Kuhn, The Structure of the Scientific Revolu-
tions.   
13 Se under rubriken ”Bakgrund: Predikans komplexitet i samtida homiletisk och teolo-
gisk litteratur“.  
14 Ziemer, “Predigt über den Zaun: Plädoyer für die zufälligen Hörer“, s 226-229 (225-
239) i Engemann. Hg, Theologie der Predigt.  
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Förförståelsen spelar en viktig roll när vi skapar/upptäcker mening i stun-
den. 15  Både som grupp och som enskilda stiger vi in i en predikositua-
tion med olika förförståelser formade av tidigare erfarenheter och tidiga-
re reflexion. Med hjälp av denna förförståelse sovrar vi direkt mellan alla 
intryck, söker spontant efter igenkänningstecken och tolkar det vi erfar. 
Vår tolkning ger struktur och mening åt det som händer och hjälper oss 
att orientera oss.16 Vi kan t ex ta hjälp av andra talsituationer, för att för-
stå vad det är som händer, både mer monologiska och dialogiska.17 Vi 
kan också ta hjälp av vår teologiska förförståelse för att förstå vad som 
sker, och jag återkommer till det. Vår förförståelse av predikan bekräftas 
eller utmanas av det som händer i den konkreta situationen. Förförståel-
sen blir en möjlig resurs eller ett hinder för förståelsen. Förförståelsen 
blir en del av förståelsen. Denna förförståelse knyter samman dåtid med 
nutid och tänkt framtid och överskrider den punktuella predikohändel-
sen. Förförståelsen är i någon mening situationsöverskridande. Vi avko-
dar det som händer med hjälp av sociala, kulturella och teologiska koder 
och konventioner. Idag finns dock inte entydigt givna konventioner för 
hur predikan som predikan ska förstås eller hur tecknen (se nedan) ska 
tydas.18 Det kan i den specifika situationen innebära inte enbart en tolk-
ningarnas mångfald, utan även en tolkningarnas konflikt. Denna mångfald 
behöver vi enligt min mening inte beklaga. Den är en del av den mänsk-
liga situationen i allmänhet och en del av predikans komplexa kommuni-
kationsskeende i synnerhet, och något för predikant och församling att 
förhålla sig till.19  
 

                                                
15 Ang. förförståelse, se bl a Jeanrond, Theological Hermeneutics; Kristensson Uggla, Slaget 
om verkligheten; Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel. 
16 Sack, Homo Geographicus, s 5-7; Kristensson Uggla, Kommunikation på bristningsgränsen, s 
292.  
17 Wallgren Hemlin nämner tre klassiska retoriska talgenrer: det juridiska, politiska och 
lov- och klandertalet, Att övertyga från predikstolen, s 13. Andra ”monologiska” tal att 
jämföra med är t ex föreläsningen och ”stand up comedy”- talet. Ang. förhållandet 
mellan monolog och dialog se t ex Linell, ”Essentials of Dialogism”.  
18 Engemann, Personen, Zeichen und das Evangelium, 170, 193-195.  
19 Begreppet ”tolkningarnas konflikt” är hämtat från Paul Ricoeur och innebär, enligt 
Kristensson Uggla, både öppenhet och respekt, konflikt och solidaritet. Utifrån detta 
synsätt finns ingen absolut kunskap, men allt är heller inte relativt. Konflikter uppstår 
precis för att man tar sanningssträvan på allvar, se Kristensson Uggla, Kommunikation på 
bristningsgränsen, s 96-100, 504-510; Slaget om verkligheten, s 365-374.  
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B. Predikans polyagens 
 
Jag har i det förra avsnittet velat synliggöra att predikan inte längre 
primärt ses som information om något, utan som ett interaktivt mellan-
mänskligt kommunikationsskeende i stunden, där det som sker i interak-
tionen och kommunikationen är öppet för tolkning av de närvarande. 
Predikan får sin mening i interaktionen och allt kan tolkas annorlunda. 
En andra faktor som bidrar till komplexiteten är att predikan (förutom 
att handla om mänsklig kommunikation) också anses vara en plats för 
Gudskommunikation. Gud anses kommunicera i den mänskliga kom-
munikationen.20 Hur vi tänker oss att Gud kommunicerar i predikositua-
tionen är en teologisk fråga, som påverkas av hur vi ser på predikan som 
mänsklig kommunikation, vilket jag varit inne på, men också av hur vi 
tänker oss att Gud kommunicerar överhuvudtaget. Kommunikationsteo-
ri och predikoteologi står, enligt min mening, i ett ömsesidigt förhållande 
till varandra. Detta är en central tanke i denna studie.   
 
”Överföringsmodellen”, som jag tidigare nämnt om, är ett exempel på 
hur predikoteologi och kommunikationsteori har förenats. Den är ett 
exempel på ett synsätt som numera är övergivet. Ingen av teologerna i 
materialet ansluter sig till denna modell, utan har en mer interaktiv syn på 
kommunikation. Det är bl a därför de är valda. Något kan ändå behöva 
sägas om hur anknytningen mellan teologi och kommunikationsteori sett 
ut enligt denna modell, eftersom den tidigare haft stor homiletisk bety-
delse. Modellen har knutits till en teologi som beskriver Gud som den 
primära Sändaren, människorna som en homogen grupp Mottagare. Syf-
tet har varit att förflytta det homogena predikoinnehållet från sändare till 
mottagare. Gud har setts som innehållet i ”försändelsen”, men Gud har 
också setts som både sändare och innehåll. Gud har också setts som den 
gör mottagande möjligt. Gud har med andra ord setts som den primära 
aktören i hela överföringsprocessen och dessutom som den som undan-
röjer bruset i kommunikationen. Detta brus har oftast varit teologiskt 
                                                
20 Immik, ”Human discourse and the act of preaching”, s 161.   
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formulerat som t ex otro, bristande insikt, bristande tillit. Denna teolo-
giska kommunikationsmodell kan drivas så långt att det endast blir en 
enda agent i kommunikationsskeendet, medan det som predikanten eller 
mottagarna gör inte är något aktivitet, utan något annat. Men man behö-
ver inte gå så långt för att följa denna modell, utan kan också tänka sig 
någon slags förhållande mellan mänskligt och gudomligt, även om den 
primära riktningen är entydig. Denna teologiska kommunikationsmodell 
har teologiska poänger, men får svårigheter i och med att kunskapen om 
hur mänsklig kommunikation fungerar blivit mer mångfacetterad. Teolo-
gin behöver förhålla sig till komplexiteten och instabiliteten. Teologin 
behöver förhålla sig till de mänskliga aktörerna. 
 
Om vi istället tänker oss en mer dialogisk eller interaktiv kommunika-
tionsmodell, blir bilden mer komplex. Ett sätt är att tala om detta är att 
istället för att säga att predikan har en enkel agens (enligt den teologi jag 
beskrev nyss), så sägs predikan ha en dubbel agens, vilket antyder två 
aktörer. Dessa ses ofta som Gud respektive predikanten (men man kan 
också tänka sig Gud och människan, som samlad storhet). Begreppet 
dubbel agens kan vara användbart för att synliggöra en möjlig interaktion 
mellan Gud och predikanten. Begreppet dubbel agens gör dock inte till-
räcklig rättvisa åt komplexiteten, enligt min mening. Om Gud ses som en 
aktör i den mänskliga interaktionen, så är den andra aktören inte längre 
endast predikanten, eller den närvarande församlingen som homogen 
grupp, utan en sammansatt grupp individer som Gud kan tänkas in-
teragera med (både som grupp och som individer), och som själva in-
teragerar på olika sätt med varandra och med Gud. Jag skulle därför vilja 
använda begreppet polyagens, som ett sätt att synliggöra de många och 
olika aktörerna och att Guds interaktion i kommunikationen vid prediko-
tillfället kan ses som mer sammansatt än vad den dubbla agensen anty-
der.  
 
Hur vi tänker oss att Gud kommunicerar i det mänskliga kommunika-
tionsskeendet, påverkas med andra ord av om vi ser människorna (dvs 
den gudstjänstfirande församlingen) som en homogen grupp i förhållan-
de till Gud, eller som en mångfacetterad grupp i förhållande till Gud. 
Men hur vi tänker oss att kommunikationen sker beror också samtidigt 
av hur vi tänker oss Guds aktivitet överhuvudtaget. Om jag återknyter till 
bilden av rotsystemet, som säger något om hur vi människor relaterar till 
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varandra i ett komplext system, så blir frågan var och hur i denna kom-
plexitet som Gud är verksam och hur predikan kan tänkas relatera till 
denna Guds aktivitet. Vad denna gudomliga aktivitet och mänskliga akti-
vitet innebär är en del av den gudsuppfattning och människosyn, som en 
predikoteologi behöver uttrycka. Eller om man så vill: den är en del av 
vad en teologisk kommunikationsteori kan behöva säga något om. 
 
En predikoteologi som anknyter till en mer interaktiv syn på kommuni-
kation behöver med nödvändighet vara mer komplex. Avsikten här är 
inte att skissa på en sådan kommunikationsmodell, men att beskriva någ-
ra predikoteologier som förhåller sig till den interaktiva kommunika-
tionssituationen. Dessa predikoteologier formulerar sig kring hur Gud 
kommunicerar i det mänskliga kommunikationsskeendet, vilket gör att 
synen på predikans funktion blir mer mångtydig, än vad den enkla över-
föringsmodellen antyder.  
 
 
 
C. Med hjälp av språkets tecken 
 
En tredje faktor som bidrar till komplexiteten är att predikan sker med 
hjälp av språkets tecken. Kommunikationen sker, med den tyske teolo-
gen och semiotikern Wilfried Engemanns formulering, på basis av tecken. 
Det vi kanske oftast tänker på när det gäller predikan är att dessa ”teck-
en” är ord och verbala satser, som predikantens formulerat i sitt manus 
och sedan uttrycker i sitt talande. Men tecken är mer än ord. Enkelt ut-
tryckt kan tecken sägas vara något som ”står för något annat”. I vid me-
ning kan begrepp, vanor och seder, ritualer, symboler, texter, arkitekto-
niska former, liturgiska element, handlingar, bilder mm, vara tecken. Det 
som gör det hela komplicerat är bland annat att förhållandet mellan 
tecknets uttryck/gestalt och tecknets betydelse/innehåll behöver kodas, 
för att förstås. Tecknen har ingen innebörd i sig själva, vi ger dem en 
innebörd. Vi gör denna kodning med hjälp av sociala konventioner. Vi 
kommer överens om vad t ex ”synd”, ”nåd” och ”Gud” betyder, för att 
återkomma till ett par begrepp jag varit inne på tidigare.21 Vi kommer 

                                                
21Det finns en mängd språkteoretiska skolor som tar itu med språkets funktioner, struk-
tur mm på olika sätt. Min avsikt är inte att fördjupa mig i alla dessa. Jag följer Enge-
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överens om vad det betyder att evangelietexten läses i mittgången, eller 
att predikanten kliver ner från predikostolen. Enskilda tecken bildar till-
sammans teckensystem. Predikantens ord, satser, tonfall, rytm, röst och 
kroppsspråk kan ses som ett komplext teckensystem av samstämmiga 
eller motstridiga tecken. Liturgin kan också ses som ett teckensystem 
som predikans teckensystem är en del av.  
 
Man kan problematisera språket på olika sätt, som är relevanta för predi-
kan. Dels kan man problematisera ordens och satsernas betydelse och 
innehåll. De kan ses som mer stabila, en reflex (eller representation) av 
en verklighet ”där ute”. De kan också ses som sociala konstruktioner 
som är ambivalenta, utan fast innebörd, för att nämna några alternativ. 
Man kan betona att innehåll och form/gestalt inte går att skilja åt. 22 Man 
kan diskutera förhållandet mellan verbala tecken och visuella tecken. 
Man kan problematisera att der verbala endast är en (mindre) del av pre-
dikans utryck, och att vårt kroppsspråk säger mer än orden. Man kan 
problematisera förhållandet mellan predikans teckensystem, de bibliska 
texternas teckensystem, liturgins teckensystem och lyssnarnas teckensy-
stem.   
 
Man kan också problematisera språkets funktion. Det är inte längre givet 
att språkets primära funktion är att beskriva eller informera. Vanligt idag 
är att betona språkets sociala funktion, att vi skapar våra relationer med 
hjälp av språk och tecken. Man kan också tala om språkets emotionella 
funktion, där syftet är att uttrycka känslor och värderingar. Också i emo-
tionella uttryck finns information. Också emotionella uttryck kan sägas 
ha en social funktion. Inom homiletik idag är det vanligt att tala om 
språkets performativa funktion, där språkets satser anses göra något. Te-
                                                                                                               
mann, som utgår ifrån semiotiken och diskuterar predikan som ”kommunikation av 
evangelium på basis av tecken”, Engemann, Personen, Zeichen und das Evangelium, s 16-20, 
196, 167-231. För en diskussion av semiotik se Kristensson Uggla, Slaget om verkligheten, 
s 288-292; Ang. olika språkteoretiska skolor, se Stiver, The Philosophy of Religious Language; 
Kjørup, Människorvetenskaperna, s 224-246. Ang. synen på språket, se också under 
rubriken ”Bakgrund”.  
22 „Daraus folgt: Sofern die Funktion jedes beliebigen Zeichens in einer Verbindung 
von Inhalt und Form, Gehalt und Gestalt, Bedeutung und Ausdruck, Signfikat und 
Singifikant usw. gründet, können auch in det praktisch-theologischen Theoriebildung 
Inhaltsfragen zureichend nur im Zusammenhang von Gestaltungsfragen bedacht verden“,  
Engemann, Personen, Zeichen udn das Evangelium., s 191, 19. 
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ologerna i materialet lyfter alla fram språkets performativa funktion, om 
än på olika sätt. Också performativa satser innehåller information, men 
var som är det performativa eller informativa i mellanmänsklig kommu-
nikation är inte enkelt att svara på. En central fråga för predikan är vad 
det är som är det performativa, emotiva och informativa i predikandet, 
och hur olika språkliga funktioner relaterar till varandra och till predikans 
funktion.  
 
Reflexionen kring språkets roll i predikans situation och skeende bidrar 
till att synliggöra predikans komplexitet och hos alla teologer i mitt 
material finns en sådan reflexion. Språkets roll i kommunikationen om 
Gud och människor, och i Gudskommunikationen mitt i den mänskliga 
kommunikationen, är frågor som alla teologer i materialet berör. De 
problematiserar språket i predikan på olika sätt. Jag återkommer till detta 
i analysen. Predikans förhållande till liturgin kommer också att beröras i 
analysen. (Mer om språket kommer i nästa avsnitt.) 
 
I detta avsnitt har jag synliggjort några faktorer som bidrar till predikans 
komplexitet. Jag har antytt något om komplexiteten i predikan som 
mänsklig kommunikation och interaktion, där predikan får sin mening i 
interaktionen; något om predikans dubbla agens, som t o m kan beskri-
vas som en polyagens, för att synliggöra komplexiteten i hur Gud tänks 
kommunicera och interagera med människorna i den mänskliga kommu-
nikationen; och något om det mänskliga språkets mångtydiga roll i för-
hållande till predikan. Denna komplexitet är utgångspunkten för denna 
studie. 
 
 
 



 22 

 
 

Bakgrund 
Predikans komplexitet i samtida  
homiletisk och teologisk litteratur 
 

 
I detta avsnitt fortsätter jag att göra ett varv till kring predikans komplex-
itet, genom att ge en bakgrund till hur synen på predikan har förändrats 
de senaste årtiondena inom den homiletiska litteraturen. Jag gör det ge-
nom att beskriva några ”vändningar” (den ”språkliga” och den ”postmo-
derna” vändningen) som skett under 1900-talet inom bl a filosofiskt och 
teologiskt tänkande och dessas inverkan på homiletik, med fokus på sy-
nen på språket, det mänskliga subjektet och kontexten. Poängen är inte 
här att ge en fullständig bild av dessa tankeströmmar, utan endast att 
skissa några drag som bidrar till predikans komplexitet, drag som dessut-
om blir synliga i de predikoteologier som jag presenterar i de fyra analys-
kapitlen, även om jag inte där gör dem explicita. I detta avsnitt ger jag 
också en kort beskrivning av forskningsläget när det gäller predikan i 
Sverige, med vissa nordiska inslag. Också svensk forskning har påverkats 
av dessa vändningar och synliggör predikans komplexitet, även om det är 
svårt att dra några generella slutsatser om detta, eftersom underlaget är 
allt för litet. Homiletik är numera ett mycket lite forskningsområde. Jag 
vill dock inleda med att säga något om ”homiletik” som begrepp och 
genre.  
 
Begreppet homiletik kommer ursprungligen från grekiskans ”homilos", 
som betyder människohop och ”homileo”, som betyder att ha umgänge 
med varandra, att samtala med varandra. Homiletiken kan sägas röra sig i 
fältet mellan hur man håller religiösa tal i vidare mening och gudstjänst-
predikan i snävare mening. Man kan också säga att homiletik handlar om 
predikokonst. I Tyskland och Norden räknas homiletiken som en del av 
den praktiska teologin. I Sverige studeras homiletik framför allt i sam-
band med präst/pastorsutbildning- och fortbildning, förutom enstaka 
kurser och forskning vid universitet och högskolor. Homiletiken kan 
sägas problematisera frågor om vad predikan är, hur predikan förbereds, 
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hur predikan hålls och hur predikan hörs. Homiletiken innefattar med 
andra ord både teologin om predikan, och teologin som kommuniceras 
genom predikandet. Olika frågor har haft olika fokus under historiens 
gång. Man kan betona predikans utgångspunkt eller dess verkan, predi-
kantens perspektiv eller lyssnarnas. Man kan ha ett mer teologiskt per-
spektiv eller ett mer humanvetenskapligt. Man kan betona predikans in-
nehåll eller form. Man kan reflektera utifrån ett mer normativt perspektiv 
eller ett mer deskriptivt. Harbsmeier och Raun Iversen menar att homile-
tiken idag har flyttat från prästens skrivbord till kyrkorummet, från skrift 
till tal och från skrivbordshomiletik till gudstjänsthomiletik.23 En sådan 
rörelse kan möjligen anas inom nordisk homiletisk litteratur och forsk-
ning. I denna studie ser jag homiletiken som en gren av såväl den syste-
matiska som den praktiska teologin. Jag återkommer till begreppet ”teo-
logi” senare. 
 
I detta avsnitt är det framför allt nordamerikansk och nordisk litteratur 
jag lyfter fram. Att jag väljer att lyfta fram tankegångar från den nord-
amerikanska kontinenten hör samman med, att det främst är dessa som 
påverkat svensk praktisk teologisk och homiletisk litteratur och utbild-
ning under de senaste årtiondena, medan influenserna från Europa 
(främst tyskspråkig kontext), varit mer sparsamma, utom i viss forsk-
ning.24 Homiletik är dock inte en isolerad ö, utan påverkas av tidens 
strömningar, inte enbart inom teologi i vidare mening, utan också inom t 
ex filosofi, språkteori och sociologi, där skiljelinjerna mellan Europa och 
Nord-Amerika luckras upp. Det innebär att det inom homiletik och teo-
logi finns flera parallella och korsande tankelinjer, där inspirationen 
kommit växelverkande från båda sidorna av Atlanten.25 Denna växelver-
kan kan spåras i den homiletiska litteraturen i denna studie, och har, en-

                                                
23 Harbsmeier & Raun Iversen, Praktisk Teologi, s 348. För lite predikohistorik se s 350-
357. Se också t ex Edwards, A History of Preaching; Kim, Women Preaching; Nørager-
Pedersen, Prædikenens idéhistorie; Brilioth, Predikans historia; Ivarsson, Predikan uppgift; 
Grane, Confessio Augustana. 
24 I de övriga nordiska länderna är influenserna från Europa och framför allt Tyskland 
fortsatt mer omfattande än i Sverige. Homiletiken i tysk kontext ingår inom semiotiken, 
men knyts också till flera discipliner såsom retorik, språkteori och kommunikationsteo-
ri.  Nielsen, Genopførelser, s 107. Se också Engemann, Personen, Zeichen und das Evangelium.  
25 Ang. växelverkan inom teologin, se Sigurdson och Svenungsson, Postmodern teologi, s 
29; inom homiletiken, se Nielsen, Genopførelser, s106-107.  
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ligt min bedömning, påverkat alla fyra teologier i mitt material, oavsett 
vilken sida av Atlanten som de formulerats. Två sådana växelvisa tanke-
strömmar är den ”språkliga” och den ”postmoderna.” 
 
 
 
Den språkliga vändningen  
 
Intresset för språk och ord har haft olika fokus genom filosofins, teolo-
gins och homiletikens historia. Den ”språkliga vändning” (the linguistic 
turn), som jag först kommer att uppehålla mig vid, kan ses som en reak-
tion under 1900-talet emot ett synsätt som innebar att enskilda ord i sig 
sågs som bärare av mening, att denna mening primärt ansågs vara bok-
stavlig och entydig och att vi ansågs kunna tänka skilt från språket. Före-
städare för detta (tidigare) synsätt förutsatte att ord kan förstås oberoen-
de av sitt sammanhang och att språkets funktion primärt var att beskriva 
eller informera (jfr överföringsmodellen, där det handlade om att överfö-
ra entydig information från sändare till mottagare). Det bildliga språket 
sågs som ett sekundärt språk (jfr ornament och illustrationer), som be-
hövde översättas till bokstavligt och entydigt språk för att förstås. I och 
med att man dessutom menade att det går att skilja tanke från tal, ansåg 
man att vi tänker före språket och därefter söker ord för det tänkta. Det 
viktigaste i mänsklig kommunikation ansågs vara klarhet och säkerhet. 
Den ”språkliga vändningen” var alltså en reaktion emot detta synsätt, 
och det språkfilosofen J L Austin kallar för det ”deskriptiva felslutet” 
(där språkets primära funktion var att beskriva en objektiv verklighet). 
Sätten att ta itu med ”språkproblemet” varierade dock bland tänkare 
inom och efter denna ”vändning”, och här ska jag endast skissa några 
problemområden.26 
 
Ett sätt att problematisera språkets förhållande till verkligheten efter den 
språkliga vändningen, var att se språk som olika språkspel. Ludwig Witt-

                                                
26 Det mänskliga språket har problematiserats på flera sätt genom historien. Syftet här 
är inte att ge en utförlig beskrivning av olika språkteoretiska skolor före och efter denna 
s k ”vändning”, utan att endast att antyda vissa drag, som har relevans för homiletiken. 
Beskrivningen av “the linguistic turn” i filosofi och religion bygger framför allt på Sti-
ver, The Philosophy of Religious Language. Se också Kristensson Uggla, Slaget om verkligheten.  
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gensteins är en förgrundsgestalt här. Han menade att ord får sin inne-
börd och mening inom olika språkliga kontexter (språkspel). Inom ett 
socialt och språkligt sammanhang görs överenskommelser om vad orden 
och satserna innebär, vilket gör förståelse möjlig i det specifika samman-
hanget.27 Ett annat sätt att problematisera språket var att diskutera språ-
kets funktion, vilket jag varit inne på tidigare, och t ex betona att språkets 
satser är handlingar. J L Austin är en förgrundsgestalt här, med sin tal-
handlingsteori (speech act theory). Austin betonade språkets performativa 
funktion, där den språkliga satsen gör vad den säger. Han introducerade 
tre begrepp för att tydliggöra detta. Han skiljde på att ett yttrande bör 
innehålla begriplig information (locutionary act), att ett yttrande kan ha en 
viss kraft (illocutionary act), och att ett yttrande också gör något (perlocutio-
nary act). Dop är ett vanligt exempel i detta sammanhang. När någon 
döps händer det som sägs. Orden ”NN, jag döper dig i Faderns, Sonens 
och den helige Andes namn”, är inte primärt informativa, utan performa-
tiva. Men också i mindre rituella sammanhang i vardagen fungerar språ-
ket performativt (ex ”Jag älskar dig.”)  Att satser är performativa och gör 
något betyder dock inte, enligt Austin, att de alltid gör något. Performa-
tiva satser kan lyckas olika bra, menade han. De kan slå fel (be unhappy). 
Avgörande här är kontextens (det sociala sammanhangets) tolkning av 
det som händer/sägs. Att en person t ex anses vara döpt, och vad det i 
sin tur innebär att vara döpt, är beroende av den teologiska förförståel-
sen i det sociala sammanhanget (dopsyn). Om en främling på tåget säger 
”Jag älskar dig” till en annan, fungerar det troligen annorlunda, än om 
någon man känt en tid säger det.28 Performativa satser är inte entydiga, 
utan behöver tolkas, som alla satser. Nyupptäckten av det performativa 
språket har dock fått stor betydelse inom homiletiken. 
 
I den språkliga vändningen ingår en uppvärdering av det metaforiska, ana-
loga och symboliska språket. Vad som ses som metaforer, symboler eller 
analogier kan variera bland olika tänkare, och min avsikt är inte här att 
redogöra för dessa skiftande distinktioner. Paul Ricoeur är en av för-
grundsgestalterna och han betonar bl a det metaforiska språkets innova-
tiva drag. Metaforer kan sägas skapa oväntad mening, genom att bryta 

                                                
27 Stiver, The Philosophy of Religious Language, s 59-67.  
28Stiver, The Philosophy of Religious Language, s 80-82. Se också Austin, How to do things with 
words. För andra exempel på performativa satser se bl a Hilkertkapitlet.  
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mot språkets regler och på ett överraskande sätt i en sats förena det kän-
da med det okända. Det uppstår en ”semantisk chock,” menar han. Det 
metaforiska språket kan inte ersättas med ett mer entydigt språk, utan 
innehåller alltid en spänning mellan likhet och skillnad, mellan ”är och 
inte är”.  För somliga teologer, gäller detta också det symboliska och ana-
loga språket (David Tracy), medan andra (Sallie McFague) menar, att 
symbolen utrycker mer av likhet, medan metaforen uttrycker mer av 
skillnad.29 Oavsett dessa distinktioner, så ses det bildliga, spänningsfyllda 
och ambivalenta språket som ofrånkomligt, och av vissa som det primära 
religiösa språket.   
 
I den språkliga vändningen ingår också en uppvärdering av det narrativa 
språket, där inte heller berättelser anses kunna sammanfattas klart och 
entydigt för att förstås. Precis som med metaforen, ses berättelsen som 
ett primärt språk, som inte kan reduceras. Berättelsen struktur och intrig, 
och berättandet som händelse blir en del av berättelsen. Människors erfa-
renheter, mänsklig historia och traditionen/erna är exempel på skeenden 
som anses ha narrativ struktur. Somliga inom den narrativa teologin fo-
kuserar på de bibliska berättelserna eller på berättelsen- eller berättelser-
na om Jesus, andra på frälsningshistorien som en berättelse, åter andra på 
människors livsberättelser. I materialet finns en ambition att hålla sam-
man dessa olika slags berättelser.30  
 
Språkspel, metaforer och berättelser synliggör behovet av tolkning (att 
det inte finns ett entydigt språk eller en entydig förståelse) och att ett 
hermeneutiskt förhållningssätt är nödvändig. Därmed är den hermeneutis-
ka rörelsen också en del av den språkliga vändningen.31 Vi förstår med 
hjälp av eller inom vår förförståelse, som förskjuts eller förändras av ny 

                                                
29 För en översikt av metaforers betydelse inom filosofi och teologi se Stiver, The Philo-
sophy of Religious Language, 112-133. Ang. metaforer se te x McFague, Metaphorical Theol-
ogy; Tracy, Analogical  Imagination; Lakoff & Johnson, Metaphors we live by. För en diskus-
sion av Ricoeurs språkfilosofi, se Kristensson Uggla, Kommunikation på bristningsgränsen; 
Vikström, Verkligheten öppnar sig. Se också Ricoeur, From text to action.  
30 Stiver, The Philosophy of Religious Language, s 134-162. När det gäller narrativ teologi, se 
t ex Cöster, Berättelsen befriar, där han bl a argumenterar för berättelsens potential att 
göra en händelse närvarande, aktuell och även befriande. Se också not 43.  
31 Stiver, The Philosophy of Religious Language, 87-111. Se också Gadamer, Sanning och metod; 
Jeanrond, Theological Hermeneutics.  



 27 

förståelse (det beskrivs som en cirkel eller spiral). Denna ständigt vid-
gande hermeneutiska rörelse mellan det Hans-George Gadamer kallar 
för förtrogenhet och främlingskap (alt. Ricoeurs delaktighet och distans), 
ses som ett oavslutat och spänningsfyllt skeende. Gadamer menar att 
”hermeneutikens verkliga rum” är ”emellan”, och att det inte går att säga 
var rörelsen börjar.32 Man kan också tala om detta som en rörelse mellan 
att förstå och förklara och förstå. Paul Ricoeur menar att distansens kri-
tiska och förklarande frågor fördjupar den ursprungliga (naiva) förståel-
sen, så att förståelsen både kan bli bättre, annorlunda eller mer mångfa-
cetterad än tidigare.33 Inom den språkliga vändningen blir språkets kon-
struktiva drag tydligt och enligt t ex Bengt Kristensson Uggla handlar det 
inte om att välja mellan att beskriva verklighetens väsen eller att konstru-
era verkligheten. ”Det är i stället själva snedstrecket mellan uppfin-
na/upptäcka som hermeneutiken problematiserar,” skriver han.34  
 
 
 
Den postmoderna vändningen 
 
Likt den språkliga vändningen är den postmoderna vändningen ingen en-
hetlig rörelse, och förhållandet mellan dessa ”båda” vändningar kan dis-
kuteras. Går de verkligen att skilja åt? Möjligen kan man säga att den för-
ra uppgår i den senare och att den postmoderna vändningen skärper och 
fördjupar den kritiska aspekten i den språkliga.35 Ett drag i det postmo-
derna är ett ifrågasättande av de ”Stora Berättelserna”, generaliseringar 

                                                
32 Gadamer, Sanning och metod, s 142, 137-155.  
33 Kristensson Uggla, Slaget om verkligheten, s338-339.  Se också Ricoeur, From text to 
action.  
34 Kristensson Uggla, Slaget om verkligheten, s 352. 
35 Jag utgår i min beskrivning av postmoderniteten främst från Sigurdsson och Sve-
nungssons sammanfattning, Postmodern teologi, 7-44. jfr. Kristenssons Ugglas känneteck-
en för postmodernitet: (1). Mot enhetliga, totaliserande, universella scheman; för skill-
nad, pluralitet, fragmentisering, komplexitet. (2). Mot slutna strukturer, fixerad mening, 
rigid ordning (och essentialism); för spel, obeständighet, ofullständighet, osäkerhet, 
tvetydighet, kontingens, kaos (och konstruktivism). (3). Emot realism, representation, 
oförmedlad objektivitet och sanning; för perspektivism, icke-fundamentism, intertex-
tualitet mm. (4). För dekonstruktion av vedertagna distinktioner och gränser, Slaget om 
verkligheten, s 209-210. Se också Bonnycastle, In Search of Authority, för en diskussion av 
postmodernitetet, auktoritet som en social konstruktion och skönlitteratur. 
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och de universalistiska och essentialistiska anspråken. Därmed kan man 
säga att postmoderniteten ifrågasätter detta mitt försök att dra generella 
slutsatser i något så komplext som tidens varierande tankeströmmar. 
Detta är en prövande skiss bland andra. Förutom att analysera kritiskt 
(eller dekonstruera, för att använda ett postmodernt begrepp) språket 
ännu mer än tidigare, dekonstrueras även synen på det mänskliga subjek-
tet, historien, traditionen, kunskap, makt, också mer än tidigare.36   
 
När det gäller det mänskliga subjektet ifrågasätts bl a möjligheten att skilja 
på subjekt och objekt. Man menar att människan som subjekt inte kan 
tänkas existera skild från sin fysiska omvärld, inklusive kroppen. Detta 
ifrågasättande knyts till språket, där människan ses som redan indragen i 
sociokulturella ramverk, språkliga berättelser som skapar eller styr den 
värld vi förstår inom och handlar inom. Detta kan dessutom knytas till 
vår kunskap, där den kunskap vi gör om verkligheten sker inom den 
verklighet vi får kunskap om. (Jfr. metaforen med rotsystemet, som jag 
använt tidigare). Det innebär att det inte finns någon obunden position 
utifrån vilken vi gör våra tolkningar eller utför våra handlingar. Det finns 
inte längre något universellt vetande.37 Ett begrepp som bl a används och 
som synliggör sambandet språk/handlande är det som kallas för diskursiv 
praktik, där diskursen är ett bestämt sätt att tala och förstå världen som 
innefattar en praktik, och tvärt om. Det detta begrepp kan synliggöra är 
att hur vi beter oss mot varandra och hur vi talar om och med varandra 
beror av den eller de diskursiva praktiker som vi är delar av, och av de 
normer och värderingar som ryms där, men de utmanas också av andra 
diskursiva praktiker där andra handlingar, annat tal, andra normer och 
värderingar gestaltas. Vi kan dessutom leva inom flera överlappande dis-
kursiva praktiker, vilket inte gör det enklare.38  
 
I sammanhanget kan något behöva sägas om synen på teologi inom 
postmoderniteten. Sigurdson och Svenungsson sammanfattar sin diskus-

                                                
36  ”Dekonstruktion” är ett självmotsägande ord (myntat av Derrida), som enligt Kjørup 
innefattar både ”nerbyggande” och ”uppbyggande” se Kjørup, Människovetenskaperna, s 
329-350. Det synliggör det konstruktiva draget i all reflexion. Se not 12.  
37 Jfr. Dalferth, Theology and Philosophy, 50-56, som skriver om hur vi “bor” i våra per-
spektiv.  
38 Jfr. Osbeck, Kränkningens livsförståelse, där hon ser skolan, kamratgruppen och lärande-
processen som sammanflätade diskursiva praktiker. Jfr Choppkapitlet.  
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sion om postmodern teologi genom att lyfta fram två drag. Det första är 
insikten att ”varje teoretisk disciplin existerar inom ramen för vissa 
mänskliga, existentiella frågor, tankar och handlingar”. Det andra är in-
sikten om den teologiska pluralismen, och kritiken mot alla monologiska 
försök att göra anspråk på slutgiltighet och entydighet.39 Varken teologin 
eller teologen svävar fritt i en abstrakt rymd, utan är beroende av sin 
kontext, där kontexten innefattar den komplexa sociala, kulturella, geo-
grafiska, psykologiska, politiska, kroppsliga och samtidigt språkliga verk-
lighet, som reflexionen sker i. Den teologiska reflexionen, vare sig den 
sker i systematisk teologiska texter, spontana samtal eller predikningar 
(för att nämna några platser för teologisk reflexion), växer dessutom 
fram i en ömsesidig växelverkan mellan praktik och teori. Det finns, ut-
ifrån ett postmodernt synsätt, inga teologiska sanningar med stort S (vare 
sig de är om Gud, livet eller människorna), men väl möjliga sanningar 
med små s, knutna till de diskursiva praktiker där de uttrycks. Det inne-
bär att teologin behöver ha ett dialogiskt och prövande förhållningssätt. 
Pluralismen, i betydelsen de många skiftande tolkningarna, är en del av 
verkligheten för den teologiska reflexionen.40  
 
Platserna för reflexion, och därmed reflexionen, är dessutom föränderli-
ga. Detta behöver inte betyda att allt är relativt. Något behöver sägas 
också i ett pågående samtal, men anspråken får vara mer provisoriska. 
Teologin både uppfinner och upptäcker, i en ständigt pågående rörelse. 
Situationen må vara instabil, komplex, ambivalent och provisorisk, men 
teologisk reflexion behöver ändå ske, som ett sätt orientera sig i en kom-
plex verklighet. Det de postmoderna diskurserna betonar är att språk är 
makt, att vi med våra språkliga och teologiska konstruktioner skapar 
världar som styr tänkande, men att vi också redan är styrda av de teolo-
giska konstruktioner som vi omedvetet eller medvetet ”bor” i. Jag åter-
kommer till frågan om teologi i avsnittet ”Predikoteologi som komplexi-
tetsreduktion”. I det följande skissar jag något om vad dessa vändningar 
har betytt för homiletiken. 

                                                
39 Sigurdson & Svenungsson, Postmodern teologi, s 21-40.  
40 Bevans talar om erfarenhet, Bibel och tradition som tre källor för teologisk reflexion. 
Kontexten innefattar enligt Bevans, bl a enskildas och grupper erfarenheter, kulturella 
förhållanden, social position (social location), men också social förändring. Kontexten är 
med andra ord inte statisk, utan rörlig och föränderlig, Bevans, Models of Contextual Theo-
logy, s 4-6. Jfr. Bergmann, Gud i funktion. 
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Predikan och vändningarna 

”Den Nya Homiletiken” (The New Homiletic) som växte fram i USA på 
1970- och 80-talet kan ses som en del av den språkliga vändningen och 
var också den framför allt en reaktion emot (en viss stelbent predikostil), 
inte en enhetlig syn på vad som borde göras åt problemet.41 När Fred B 
Craddock, en av Den Nya Homiletikens förgrundsgestalter, skrev sin 
klassiker As One Without Authority (1970) såg han i sin samtid ett allmänt 
ifrågasättande av kyrkans ord och av språkets kraft och förmåga att ge 
mening. Craddock knöt i sin analys språkproblemet till frågan om aukto-
ritet. När prästen, kyrkan och institutionen inte längre har samma aukto-
ritet som förr, påverkas predikans språk, menade han.42 Den homiletiska 
litteratur som följde hade en stark betoning på predikans praktiska sida 
och handlade om vilket språk predikanten borde välja för att predikan 
skulle bli bättre, relevantare, effektivare, kraftfullare och mindre auktori-
tär, samtidigt som man betonade vikten av att hålla samman form och 
innehåll. Litteraturen handlade om narrativ struktur, dramatisk intrig eller 
bildspråk.43  
 
Ett intressant exempel på de korsande tankeströmmar över Atlanten, 
som jag nämnde tidigare, är att Craddock och Eberhard Jüngel, den tyske 
teologen i mitt material, är påverkade av Gerhard Ebeling och Ernst 
Fuchs, två förgrundsgestalter inom ”Den Nya Hermeneutiken”. Denna 
riktning argumenterade för språkets performativa funktion. De såg predi-
kan som en händelse som gör något, ett ”Ordskeende”. Både Craddock 
och Jüngel har konstruerat var sin språkteologi (theology of speaking), men 
om Craddock gjort det som en mindre del av sin mer praktiska homile-
                                                
41 Edwards, A History of Preaching, s 663, 798-727; För en beskrivning av den homiletiska 
vändningen i USA, se t ex Thøisen, Dialog Underveis, 15-40. Författaren fördjupar sig i 
sin avhandling sedan i Fred B Craddock, Thomas G Long, David Buttrick och Paul 
Scott Wilson, som representanter för denna homiletik. Se också McClure, som ger en 
bild av den fortsatta utvecklingen i USA, Otherwise Preaching.  
42 Craddock, As One Without Authority,  s 3-20.  
43 T ex Buttrick, Homiletic;  Craddock, Preaching; Lowry,The Homiletical Plot och The Ser-
mon; Wilson, The Practice of Preaching; se också Allen, ed, Patterns of Preaching; Eslinger, The 
Web of Preaching; Lundblad, Transforming the Stone; Troeger, Imagining a Sermon; Webb, 
Preaching Without Notes.  
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tik, så präglar synen på Ordskeendet hela Jüngels systematisk teologiska 
tänkande, där hans teologi om predikan är en del. 44   
 
Även om Craddock diskuterar språket är han inte postmodern. Hos ho-
nom, med flera homileter vid den här tiden, fanns en föreställning om att 
det finns en gemensam allmänmänsklig erfarenhet som predikan kan 
anknyta till. Det fanns då en större tillit till att gemensam förståelse är 
möjlig. Det mänskliga subjektet sågs som homogent. Det var förhållan-
devis oproblematiskt att generalisera om människorna som homogen 
grupp. Vid denna tid kunde teologin om predikan vara ett tema bland 
andra inom homiletiken, men oftare var den teologiska förförståelsen 
implicit. Att förändrad praktik också innebar förändrad teologi, proble-
matiserades inte teologiskt. Det var framför allt predikans praktiska sida 
som den homiletiska litteraturen fokuserade sig på. W Paul Jones, en av 
teologerna i materialet, är dock ett exempel på en teolog som försöker 
hålla samman teori och praktik, teologi om predikan med teologi i predi-
kan, och det allmänmänskliga och med det specifika och individuella. 
Hans bidrag rör sig på gränsen in mot den postmoderna vändningen.  
 
Den betoning på ambivalens, osäkerhet och komplexitet som präglar de 
postmoderna diskurserna inverkar betydligt på den homiletiska litteratu-
ren runt millennieskiftet. 30 år efter Fred B Craddocks bok försöker 
John McClure att lyfta fram drag i postmodern homiletik, och diskuterar 
vad det postmoderna innebär för predikans förhållande till traditionen, 
mänsklig erfarenhet, förnuftet och Bibeln. Han menar att orden i en 
postmodern generation mer än någonsin förr, lösgjorts från det de refe-
rerar till och endast tycks peka på varandra och de sociala sammanhang 
eller grupper de ingår i. Detta gör oss mer medvetna än förr, inte bara 
om hur orden brukas, utan om hur de missbrukas, menar han.45 McClure 

                                                
44 Ang. “Den Nya hermeneutiken” se Jeanrond, Theological Hermeneutics, s 148-158.  Ang. 
förhållandet mellan ”Den Nya Hermeneutiken” och ”Den Nya Homiletiken” i USA, se 
Kay, Preaching and Theology, s 77-104.  Ang. Craddock,  se As One Without Authority, s 23, 
21-40. Ang Jüngel se kap 2. Det kan behöva sägas att betoningen på predikan som ett 
skeende som gör något inte är ny i predikans historia (jfr. t ex Martin Luther, Gustaf 
Wingren), men har fått nya förespråkare efter den språkliga vändningen.  
45 McClure, “Preaching and the Redemption of Language”, s 83-84 (83-90),  i Childers. 
ed, Purposes of Preaching. Hans bidrag ingår i en antologi där författarna menar att efter år 
av betoning på predikans ”hur”, är dags att åter reflektera över predikans ”varför”.  
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skriver in sig själv bland en grupp homileter som han kallar för ”otherwi-
se homiletics”, som i sin homiletik betonar ”den andre” och ett etiskt 
perspektiv på predikan.46 Dessa är kritiska till en universaliserande antro-
pologi (t ex hos Cradock) och betonar istället att det mänskliga subjektet 
är undflyende och socialt konstruerat. 
  
Många av dessa homileter präglas dessutom av upplevelser av samhälle-
ligt, kyrkligt, teologiskt och språkligt utanförskap, medvetandegjort bl a 
med hjälp av feministisk teori och befrielseteologi. 47 Man kan säga att 
flera av dem tillhör diskursiva praktiker, som utmanar de mer etablerade. 
Mary Catherine Hilkert och Rebecca S Chopp, två av teologerna i mate-
rialet i denna studie, har båda ett feministteologiskt och emancipatoriskt 
perspektiv. McClure placerar särskilt in Chopp i gruppen ”otherwise 
homiletics”, eftersom hon brottas med frågan om vad det innebär att 
predika utifrån en marginaliserad position. Frågor som väcks hos dessa 
och andra feministiska homileter är vilken roll det spelar att predikanten 
är en kvinna.48 För alla dessa spelar den sociala positionen roll i förhål-
lande till predikan. Kontexten problematiserar predikanten och predikan, 
kan man säga.  
 
Inom den homiletiska litteraturen efter den språkliga vändningen har 
teologi om predikan funnits med som en frågeställning bland andra, men 
den har inte varit det primära.49 Den postmoderna vändningen har dock 

                                                
46 McClure, Otherwise preaching. Han delar in “otherwise preachers” i “critical”, “cultural-
liguistic” och “testimonial homiletics”, s 12, 97-152. För ett etiskt perspektiv på predi-
kan se även Campbell, The Word before the Powers. 
47 Homiletisk litteratur om predikan i relation till olika sociala förhållanden (social loca-
tion) se t ex Black,  A Healing Homiletic (funktionshinder); Clarke, Exilic Preaching (kyrkan 
i “exil”); Hillant, God Comes Out (sexuell orientering), Jeter & Allen, One Gospel, Many 
Ears (generationer, kön mm); Kurewa, Preaching and Cultural Indentity (afrikansk); 
Mitchell & Thomas, Preaching for Black Self-Esteem (afro-amerikansk);  Nieman & Rogers, 
Preaching to Every Pew (etnicitet, platslöshet mm); Smith. ed, Preaching Justice; Smith, Preach-
ing as Weeping, Confession and Resistance (åldrande, kön, klass, sexuell orientering mm); 
Tisdale, Preaching as Local Theology and Folk Art (mångkultur); Troeger, The Parable of Ten 
Preachers; Ten Strategies.   
48 Bond, Trouble with Jesus; Childers. ed, Birthing the Sermon; Rose, Sharing the Word; Smith, 
Weaving the Sermon; Turner & Hudson, Saved from Silence; Kim, Women preaching. Se också 
Chopp- och Hilkertkapitlen.  
49 I Tyskland ser utvecklingen något annorlunda ut, men jag redogör inte för detta här. 
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inneburit ett uppsving för reflexion om predikans och teologins förhål-
lande till varandra, och vikten av att problematisera både teologin om 
predikan, teologin i predikan och teologin genom predikan, inom homi-
letisk litteratur och forskning.50  Att predikan är ett komplext teologisk 
kommunikationsskeende är dock tydligt i den homiletiska litteratur som 
jag tagit del av. 
 
 
 
Komplexiteten i svensk och nordisk homiletik och forsk-
ning 
 
Den språkliga vändningen har påverkat också nordisk homiletisk littera-
tur. 51 Den postmoderna vändningen, som tydligare problematiserar sy-
nen på det mänskliga subjektet, synen på kontexten, traditionen mm, har 
ännu inte inverkat lika mycket på den nordiska homiletiska litteraturen, 
enligt min bedömning. I böcker av Bo Larsson, som bland annat varit 
lärare i homiletik på Pastoralinstitutet i Uppsala, är dock både den språk-
liga och postmoderna vändningen tydliga. Han är inspirerad av Den Nya 
Homiletiken, men också av postmodernt tänkande, och hans tre homile-
tikböcker förenar frågan om hur predikan rent praktisk kan bli bättre, 
med en problematisering av språk, tolkning och auktoritet. I sin senaste 
bok argumenterar han för predikan som, dels en replik i ett pågående 

                                                
50 Två helt nya böcker är Kay, Preaching and Theology och Allen, Thinking Theologically. Den 
senare ger en enkel sammanfattning av olika predikoteologier. Den förra formulerar en 
predikoteologi om predikan som ”promissary narrative”. Annan amerikansk predikoteolo-
gisk litteratur är Allen, Blaisdell, Johnston, Theology for Preaching (om postmoderna utma-
ningar för predikan); Childers, Performing the Word (om predikans performativa gestalt-
ning); Cooper & McClure, Claiming Theology in the Pulpit (gör en predikoteologisk check-
lista); Lose, Confessing Jesus Christ (predikan som bekännelse); Schmit, to deep for words (om 
predikan som en del av liturgin); Suchocki, The Wispered Word (processteologiskt per-
spektiv).  
51Nordiska homileter i samtiden som lyfter fram det narrativa och metaforiska språket, 
se t ex Nordhaug, Så mitt hur kan bli fullt; Bjerg, Kunsten at prædike; Eldebo; Det homiletiska 
rummet. Annan homiletisk litteratur i svensk kontext är t ex: Agrabi, Predika idag (reto-
riskt perspektiv); Svartvik, Ordet (exegetiskt, retoriskt); Brandby-Cöster, ”Predikans 
tilltal”, s 55-92 i Gerle. red. Luther som utmaning (lutherskt). Jfr. för övrigt Lönnebo, Ho-
miletik, skriven i samma ”predikans kris” som Craddock, As One Without Authority, men 
med vishetsbegreppet i centrum.  
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jämlikt samtal, dels ett performativt skeende som lyssnaren dras in i, där 
visioner av möjliga världar gestaltas.52  
 
Den samtida forskning om predikan i Sverige och Norden som jag tagit 
del av har ofta haft ett tvärvetenskapligt perspektiv, vilket, enligt min 
mening, synliggör komplexiteten när det gäller predikan. Predikan har 
bland annat studerats ur ett kommunikationsteoriskt, receptionsteoriskt, 
sociologiskt, fenomenografiskt, dramatiskt eller retoriskt perspektiv. Det 
teologiska perspektivet finns med som en del, men har inte varit det pri-
mära, med ett par undantag. Den vanligaste typen av forskningsstudier, 
är studiet av enskilda, kända personers (mäns) predikningar. Vanligast 
här är studiet av dessa personers predikomanus. Ett exempel på detta är 
Jonny Karlssons studie av Gustaf Wingrens predikningar. Karlsson skri-
ver ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv och studerar Wingrens 
predikningar med hjälp av Michail Bachtins dialogiska kommunika-
tionsmodell. Samtidigt har hans studie också en teologisk del, genom att 
han jämför Wingrens teologi om predikan med det teologiska innehållet i 
några av hans predikningar. Hans förhoppning är att denna tvärveteskap-
liga ansats ska bidra till att överbrygga klyftan mellan teori och praktik 
när det gäller predikan, där den kommunikationsteori han använder blir 
bryggan emellan.53 Karlssons överbryggande ansats uppfattar jag som 
samstämmig med min egen i denna systematiska teologiska studie.  
 
Om Karlssons utgångspunkt är kommunikationsteoretisk, så är Bernice 
Sundkvists utgångspunkt systematisk teologisk. Också hon studerar en 
enskild predikant, Martin Luther, och belyser både Luthers teologi om 
predikan och hans teologi i predikan. Sundkvist lyfter fram det sakra-
mentala draget i Luthers predikningar. Detta drag är något som hon se-
dan utvecklar i sin egen homiletik, när hon argumenterar för predikans 
själavårdande funktion, där predikan bör vara en plats för dialog mellan 

                                                
52 Larsson, Gestalta möjliga världar, s 24, 72-73, 110; se också Larsson, Spadtag i orden och 
Recept eller replik?   
53 Karlsson menar att Bachtins språkteori gör det möjligt att hålla samman gudomligt 
och mänskligt i Wingrens teori om predikan, Predikans samtal, s 42-43, 282-283. Ett 
annat exempel på en studie av predikomanus är Björkgren, Drama och dialog. Han stude-
rar Olov Hartmans predikningar ur ett dramatiskt perspektiv. 
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evangeliets tilltal och människors existens.54 Hans Dameraus studie har 
också ett teologiskt fokus. Han studerar det befrielseteologiska draget i 
Oscar Romeros predikningar, och synliggör hur teologi och mänskliga 
rättigheter relaterar till varandra.55  
 
Ett annat sätt att studera predikan i svensk och nordisk forskning som 
blivit vanligare är att studera den muntliga predikosituationen. Det har 
inneburit studier av det som sägs eller det som hörs, eller både och. 
Barbro Wallgren Hemlins studie är ett exempel på detta. Hon har ett 
predikantperspektiv, och studerade det som sades genom att spela in 
predikningar hållna en viss söndag på band, för att också få med rösten 
som en variabel i kommunikationen. Hennes perspektiv är retoriskt, men 
hon problematiserar dessutom frågan om vem som predikar utifrån någ-
ra sociologiska variabler, såsom kön, ålder och kyrkotillhörighet. Hon 
menar att predikans primära syfte är att övertyga, och finner i sina studier 
att predikningar främst är argumenterande till sin struktur.56  Ingemar 
Söderströms, Hans Almers och Bernice Sundqvists studier är tre exem-
pel på forskning där lyssnarnas roll och det som hörs i predikan lyfts 
fram, liksom förhållandet mellan det sagda och det hörda. Faktorerna 
som påverkar hörandet är många. Relationen mellan predikant och lyss-
nare är t ex en faktor som lyfts fram.57 Förförståelsens och förväntning-
arnas betydelse är andra faktorer som spelar roll för vad som hörs.58 

                                                
54 Sundkvist, Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse. Se också Sundkvist, Evangelium 
och Existens.  
55 Damerau, Ärkebiskopen är mördad! Se också Aggedal, Griftetalet mellan trostolkning och 
livstydning, som ger ett teologiskt perspektiv på griftetalet.  
56 Wallgren Hemlin, Att övertyga från predikstolen, s 68-69, 43. Jfr. Thøisen, Dialog Underve-
is, som också har ett retoriskt perspektiv (se också not 41). En studie om predikanter är 
Fahlgren, Predikantskap och församling.  
57 Söderström, Predikans Nycklar.   
58 Sundkvist frågar bl a hur lyssnarens föreställningsvärd påverkar lyssnarprocessen och 
kallar det för ”det som hördes på förhand”, En Predikan - Nio berättelser, bl a s 2, 27- 40. 
För en diskussion av predikanters och lyssnares referensramar i förhållande till predi-
kan, se också Almer, Variationer i predikouppfattningar i Svenska kyrkan. För mer forsk-
ningshistorik se också Almer, s 18-28. En studie som anknyter till homiletiken är Dale-
vi, Gud som haver barnen kär?, som problematiserar barnbibelberättelsers socialiserande 
(fostrande) funktion. Dessa berättelser kan jämföras med predikningar med ett fostran-
de syfte, något som är problematiskt ur maktsynpunkt bl a.  
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Dessa senare studier som synliggör lyssnarsperspektivet gör bilden av 
predikan som interaktiv kommunikation mer komplex.  
 
 
 
Om denna studie mot denna bakgrund 
 
Jag har tidigare skrivit att syftet med denna studie är att förstå predikans 
komplexa kommunikationsskeende ur ett teologiskt perspektiv och öka 
medvetenheten om predikans komplexitet som kommunikation. Detta 
syfte sker mot den bakgrund som här har skissats, där både den språkiga 
och den postmoderna vändningen inneburit att förståelsen av predikan 
som kommunikation blivit mer sammansatt. Dessa vändningar har på-
verkat mig som författare till denna studie, t ex i mitt val av fyra prediko-
teologier med olika utgångspunkter, istället för en enda, som ett sätt att 
synliggöra den pluralism som finns i synen på predikan. De har påverkat 
mig i mitt val av predikoteologier, som är påverkade av och delaktiga i 
dessa tankeströmmar i samtiden. Jag återkommer till detta i Materialka-
pitlet.59 Avsikten i studien är inte att beskriva exakt på vilket sätt de fyra 
teologierna relaterar till dessa vändningar, men att låt denna bakgrund 
ligga som just en bakgrund till den fortsatta analysen. Enligt min mening 
ger de fyra teologierna relevanta och konstruktiva tolkningar, bland en 
mängd andra möjliga konstruktiva predikoteologiska tolkningar av predi-
kans som komplex kommunikation.60 De bidrar med en polyfon röst. 

                                                
59 Det är framförallt det verbala språket som kommer att diskuteras i denna studie, inte 
kroppsspråk eller predikan som visuellt tecken. Det betyder inte att detta är mindre 
viktigt. Reflexionen över ”kroppens” betydelse har ökat inom teologi (framför allt fe-
ministisk teologi), liturgik och homiletik. Se bl a Edgardh Beckman, Feminism och liturgi; 
Bozarth, The Word´s Body; Childers, Performing the Word.  Det är också intressant att fun-
dera över predikandet som ett visuellt tecken (t ex en präst iklädd alba och stola, som 
står i ett kyrkorum i en predikstol, en ambo eller i koret och talar, medan andra sitter 
ner i bänkarna). Detta tecken är mer stabilt (ikoniskt), än vad de valda ord är som flödar 
ur predikantens mun. Ang visuella tecken som mer stabila än verbala, se Hansson, 
Karlsson & Norström, Seendets Språk. 
60 Jfr. Cöster, Berättelsen befriar, s 173. 
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Denna studie ser jag därmed som en replik i ett pågående teologiskt sam-
tal om predikans kommunikationsskeende.61  
 
 
 

Metod 
Predikoteologi som komplexitetsreduktion 
 
 
Ett centralt begrepp i denna studie är begreppet komplexitetsreduktion. I 
följande avsnitt redogör jag för detta begrepp, dels för hur jag ser på det i 
förhållande till predikoteologi, och dels för hur jag ser på det som min 
analysmetod. Begreppet är hämtat från sociologen Niklas Luhmann, som 
jag tidigare nämnt. Han betonar nödvändigheten för oss av att reducera 
det komplexa i vårt sociala sammanhang och i förhållande till vår om-
värld, för att kunna agera här och nu överhuvudtaget. 62 Den fulla kom-
plexiteten i vår omvärld kan inte observeras eller tas hänsyn till, menar 
han. Kombinationsmöjligheterna är oändliga. Allt kan tänkas annorlun-
da, tiden går, och allt är föränderligt. Situationen är kaotisk och riskerar 
att bli handlingsförlamande. I denna situation måste vi göra urval, välja 
och välja bort. Urvalsprocessen skapar till synes en viss stabilitet i ett i 
instabilt tillstånd. Vi handlar sedan i förtroende som om vi visste tillräck-
ligt. Det innebär i viss mening att vi sätter oss över det faktum att vi inte 
har tillräcklig information. Vi gör vissa antaganden som vi utgår ifrån, 
och lämnar annat därhän. Komplexitetsreduktion är därmed ett annat 
ord för förenkling, som jag väljer att använda för att det synliggör både 
komplexiteten och reduktionen i tolknings- och kommunikationsprocessen.  
 

                                                
61 Jfr. Cöster, Människa bland människor, s 20-21, där han talar om teologi som en inbju-
dan till samtal, i vilket alla kan delta. 
62 Luhmann, Förtroende, s 9-18, 29-30, 43, 57-58. Jag använder mig av Luhmanns be-
grepp ”komplexitetsreduktion”, utan att använda mig av hela hans systemteori. För en 
kort översikt över Luhmann se t ex Moe, Sociologisk Teori, s 225-251. Se också, Knodt, 
”Forward”, s ix-xxxi i Luhmann, Social Systems. Luhmann ser bl a förtroende och miss-
tro som exempel på komplexitetsreduktion. För en intressant jämförelse med Løgstrups 

syn på förtroende, se øeby Lambourne, ”Tillid mellem Løgstrup og Luhmann”. Se 
också not 8.  
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I denna studie väljer jag dessutom att se teologi om predikan (predikote-
ologi) som komplexitetsreduktion. Att formulera predikoteologi mer syste-
matiskt, att konstruera och synliggöra mönster, är en komplexitetsredu-
cerande handling. Att tala om teologi som reduktion är inte en värdering, 
utan ett konstaterande. Komplexitetsreduktion i relation till predikan är 
oundviklig, annars handlar vi i blindo eller blir handlingsförlamade. 
Strukturering ger möjlighet till inre ordnad komplexitet, samtidigt som 
den oordnade komplexiteten (till synes) hålls stången.63 Allt kan inte tas 
hänsyn till i en systematisk teologi om predikan. Urval måste göras, för 
att rikta fokus. Samtidigt kan detta innebära att komplexiteten synliggörs. 
Komplexitetsreduktion är därmed både en möjlighet och en risk. Urval 
får konsekvenser. Olika systematiska teologiska reduktioner tar hänsyn 
till komplexiteten i omvärlden olika mycket. Det jag tidigare beskrivit 
som överföringsmodellens predikoteologi, var en komplexitetsreduce-
rande modell som utmanades av den komplexa verkligheten och behöv-
de revideras. System kan ha olika spännvidd i den reduktion som görs. 
Valda förenklingar kan därmed fungera olika väl i förhållande till kom-
plexiteten i omvärlden.64 I denna studie analyserar jag några teologier 
som jag uppfattar som mer spänstiga än överföringsmodellens prediko-
teologi, genom att de har en mer interaktiv syn på kommunikation. Des-
sa komplexitetsreducerande predikoteologier både synliggör komplexite-
ten och reducerar den. 
 
Dessutom använder jag komplexitetsreduktion som studiens analysme-
tod. Det innebär att jag gör en komplexitetsreduktion av teologernas 
komplexitetsreducerande predikoteologier. Jag gör ett urval i urvalet, kan 
man säga, i syfte att öka medvetenheten om predikans komplexitet, vilket 
är studiens syfte. För denna systematiska teologiska, komplexitetsreduce-

                                                
63 Knodt, ”Forward”, s xvi-xxi i Luhmann, Social Systems.  
64 Ang. rörligheten i den teologiska metoden, se bl a Wingren, Teologins metodfråga, s 206. 
Ang. teologi som konstruktion, se bl a Jones, Feminist Theory and Christian Theology; Kris-
tensson Uggla, Slaget om verkligheten; Cöster, Berättelsen befriar; Ekstrand och Martinson, 
Tro och tvivel. Ang. teologi som reflexion, se även Graham, Walton och Ward, som ur-
skiljer sju metoder (eller vad jag skulle vilja kalla för ”platser”) för teologisk reflexion: 
1.den personliga erfarenheten, 2. liknelser och berättelser, 3. ”Guds kanoniska berättel-
se”, 4. församlingens och kyrkans språk och liturgi, 5.offentlig (kulturell) teologi, 6. 
görandets teologi och 7. folkspråkets teologi, Theological Reflection, s 2-4, 13-14.  
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rande analys av de fyra predikoteologierna tar jag hjälp av några struktu-
rerande begrepp, som också utgör teologikapitlens grundstruktur. Jag tar 
också hjälp av några frågor, som jag ställer i anslutning till de strukture-
rande begreppen. Denna struktur och dessa frågor redogör jag för nedan.  
 
De strukturerande begreppen, med vidhängande frågor, fungerar kom-
plexitetsreducerande, i syfte att synliggöra predikoteologi. De riktar fo-
kus. Det innebär att allt i dessa teologier inte blir benämnt eller analyse-
rat, men att varje teologikapitel ger en bild av en sammanhållen prediko-
teologi. Syftet är därmed inte, vilket jag också tidigare framhållit, att ge en 
fullständig bild av fyra teologier (eller av fyra teologer). Fokus är på pre-
dikan och syftet är att synliggöra den komplexitet som värnas om med 
hjälp av de komplexitetsreduktioner som görs. Reduktionerna ökar med-
vetenheten om predikan som komplex kommunikation. Det kan behöva 
sägas att varje teologi inte svarar lika omfattande, eller explicit på varje 
fråga som jag ställer. Min avsikt är inte att pressa dem att svara på det de 
inte svarar på. Somligt är endast antytt i dessa teologier, medan annat är 
mer omfattande berört, beroende på vad det är som är deras huvudsakli-
ga fokus.  
 
I strukturen på teologikapitlen rör jag mig dessutom från det mer teore-
tiska till det mer praktiska. Det betyder att jag börjar i en analys av en 
övergripande systematisk predikoteologi, och sedan fortsätter till de 
praktiskteologiska konsekvenserna av denna systematiska predikoteologi. 
Samtidigt ser jag konsekvenserna som en del av systemet. Min grundupp-
fattning är att förhållandet mellan predikoteologi och predikopraktik be-
höver vara ömsesidigt. Växelverkan mellan teori och praktik är nödvän-
dig dels för att förhindra att systematiskteologiska överblickar (och pre-
dikoteologier) enbart blir ideala abstraktioner, men också för att inte 
predikan i en specifik kontext ska vara helt frikopplad från ett vidare 
sammanhang. I denna studie är dock resonemanget främst teoretiskt och 
rör sig framför allt i en riktning, från teori till konsekvenser. Denna en-
kelriktade rörelse är en komplexitetsreducerande konstruktion som jag 
väljer att göra i strukturen till denna studie. 
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Strukturerande begrepp och frågor 
 
Komplexitetsreduktionen i denna studie består i att jag ser teologin om 
predikan som förhållandet mellan situation, skeende och funktion. Med det 
menar jag sammanfattningsvis, att jag beskriver predikoteologi som för-
hållandet mellan (situationen) synen på människornas situation i predikosi-
tuationen; (skeendet) synen på frälsningens skeende i förhållande till pre-
dikans kommunikativa skeende och (funktionen) synen på predikans funk-
tion i denna mänskliga predikosituation, som en del av det frälsande ske-
endet i kommunikationsskeendet.  
 
Nedan beskriver jag mer utförligt, först hur de tre begreppen förhåller 
sig till varandra, för att därefter precisera vad jag menar med vart och ett 
av dem och vilka frågor jag ställer i anslutning till varje begrepp.  
 
En predikoteologi, så som jag väljer att beskriva det i denna studie ger en 
bild av förhållandet mellan situationen, skeendet och funktionen som tillsam-
mans bildar predikans teologi (teologin om predikan). Varken situatio-
nen, skeendet eller funktionen är statiska. Avgörande är istället att det 
finns en rörlighet mellan situationen, skeendet och funktionen, där dessa 
tre påverkar varandra ömsesidigt. Beroende på hur vi preciserar innehål-
let i ett av de tre begreppen, så påverkas innehållet i de två andra. Be-
greppen kommer i avhandlingen att fyllas med olika innehåll med hjälp 
av de fyra teologer jag använder mig av, vilket också ger olika syn på 
predikan.  
 
Situation och skeende. Båda begreppen situation och skeende är enligt 
min mening nödvändiga, men hur skiljer man dem åt? De kan tyckas 
vara tavtologier som beskriver samma sak fast på lite olika sätt. Det är 
med andra ord svårt att tala om skeendet utan att tala om situationen, 
och tvärt om. De flyter in i varandra och förutsätter varandra. Skeenden 
sker alltid i någon slags situation. I varje situation sker något. Skeendet 
antyder, enligt min mening, en rörlighet (att något händer, förskjuts, för-
ändras), medan situationen antyder en stabilitet, en stabilitet som dock 
påverkas av det som sker. Situationen kan också beskrivas som det till-
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stånd i vilket skeendet sker. När något sker händer något som påverkar 
eller inverkat på tillståndet. Situationsbegreppet ger mig därmed associa-
tioner till varaktighet, stabilitet och identitet över tiden, men denna tids-
rymd kan vara kortare eller längre. Man kan tala om situationen enbart 
som en situation i ögonblicket och betona att situationen är punktuell 
och instabil, men också denna kortvariga situation är ett tillstånd (om än 
kortvarigt) i vilket något händer. Man kan också betona att den situation 
man talar om sträcker sig över längre tid eller att den till och med är tid-
lös. 65  
 
I min användning av begreppen står alltså situationen för det mer stabila 
tillstånd som det rörliga skeendet inverkar på, samtidigt som de två be-
greppen flyter in i varandra. Det går inte att helt tala om det ena utan att 
också tala om det andra. Detta är ett av skälen till komplexiteten. Innan 
jag än mer preciserar hur begreppen förhåller sig till varandra behöver 
jag nu ta ett begrepp i taget.  
 
Situation. I denna studie använder jag begreppet situation om männi-
skornas situation i predikans situation. Situationen handlar alltså om situatio-
nen för de människor som befinner sig i predikosituationen när predikan 
sker. Jag har tidigare i inledningen skrivit att studiens huvudsyfte är att 
öka förståelsen för komplexiteten i predikans situation. Ett av skälen till 
komplexiteten i predikosituationen är att vi kan förstå människornas si-
tuation utifrån olika teologiska perspektiv. Människors situation kan be-
skrivas på många sätt, beskrivningar som kan vara mer eller mindre kon-
kreta, övergripande eller djupgående. Det är t ex skillnad på att tala om 
människans situation i tillvaron, kvinnors situation i samhället eller de 
församlades situation i gudstjänsten, men alla dessa situationsbeskriv-
ningar beskriver människor i något slags stabilt läge eller sammanhang. 
Vi kan använda olika diskurser för att beskriva samma mänskliga situa-
tion t ex psykologisk, sociologisk, politisk eller filosofisk. Denna avhand-
ling är teologisk, men i preciseringen av människornas situation kan filo-
sofi, sociologi, psykologi och språkteori finnas med, beroende på de fyra 

                                                
65 För en parallell diskussion av begreppen ”tillstånd” och ”händelse”, där Luhmann 
menar att de är tavtologier, men ändå komplementära, eftersom variation är obegriplig 
om man inte kan förutsätta identiteter i relation till vilka något förändras, och där till-
ståndet blir en bakgrund mot vilka händelserna äger rum, Förtroende, s 21-24.  
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teologernas perspektiv på det mänskliga. Förutom ett teologiskt perspek-
tiv på människans situation (vilket alla fyra har) har t ex Jüngel ett exis-
tentiellt och ontologiskt perspektiv på människans situation, Hilkert ett 
sakramentalt och feministiskt, Jones ett existentiellt och psykologiskt och 
Chopp ett sociologiskt och feministiskt. De fyra teologerna lyfter fram 
vissa specifika drag som de ser som viktiga i situationen, som ett sätt att 
reducera komplexiteten.  
 
För att analysera de fyra beskrivningarna av den mänskliga situationen 
som materialet fokuserar, väljer jag att ta hjälp av några frågor. Jag kunde 
ha frågat enbart om människornas problem i situationen, utifrån t ex en 
luthersk förförståelse av att skeendet är ett slags ingripande i relation till 
problemet i situationen. Jag väljer dock att fråga både om människornas 
problem och om deras möjligheter, för att göra mer rättvisa åt materialet 
och den människosyn som framträder där. För att beskriva situationen ur 
ett teologiskt perspektiv behöver också något sägas om Guds förhållande 
till situationen.  
 
 
Jag ställer under rubriken Situation i teologikapitlen följande frågor:  
 Hur beskrivs människornas situation? 

Vad är människornas problem i situationen?  
Vad är människornas möjligheter?  
Hur sägs Gud förhålla sig till situationen?  
 
 

Skeende. Ingen situation är statisk. I varje situation händer något. Nu 
kan man säga att i en situation kan många saker hända samtidigt och in-
ledningsvis antydde jag något om den konkreta predikosituationen, där 
mycket händer samtidigt med att predikan sker. Det skeende som studi-
en behandlar är ett mer genomgripande skeende som predikans kommu-
nikativa skeende kan tänkas vara en del av. Vanliga teologiska skeenden 
är t ex skapelse, frälsning, helgelse, men skeenden kan också benämnas 
som eskatologiska, inkarnatoriska, pneumatologiska eller ecklesiologiska, 
för att nämna några systematiserande exempel. Alla dessa tematiska ske-
enden kan sägas ha relevans för predikan, men kan för avgränsningens 
skull inte behandlas här. I materialet har jag funnit att frälsningstemat är 
centralt och väljer att uppehålla mig vid hur teologerna ser på detta och 



 43 

hur predikan relaterar till ett genomgripande frälsningsskeende. Detta 
skeende kan, beroende på teologi, preciseras som t ex rättfärdiggörelse 
(Jüngel), frälsning (Hilkert), försoning (Jones) eller emancipatorisk trans-
formation (Chopp). (Se teologikapitlen).  
 
Jag är också intresserad av språkets roll i detta skeende. Jag har funnit att 
alla teologer i materialet lyfter fram språket som en länk i kommunika-
tionsskeendet. Vilken funktion språket har och hur mycket språk och 
diskurser problematiseras, varierar hos de olika teologerna, men hos alla 
spelar språket en central roll.  
 
Jag väljer dessutom att ställa en fråga om förändring. Man skulle kunna 
säga att det finns ett drag av ”från och till” antytt i begreppet frälsning. 
Med andra ord innefattar skeendet någon slags förändring, så som jag för-
står det utifrån mitt material. Något sker i situationen som inverkar på 
situationen, på någon nivå. Man skulle kunna tänka sig att även om något 
händer i en situation så förblir den ändå vad den (alltid) varit. Händelsen 
lämnar inga avtryck. Ingen av mina teologer påstår dock detta. Begreppet 
förändring fyller här en tydliggörande funktion, som jag ser det, samtidigt 
som det är tillräckligt vitt för att rymma de fyras olika tänkande.66   
 
 Jag ställer under Skeende följande frågor:  

Vilket övergripande skeende är predikan en del av?  
Hur relaterar skeendet till språket?  
Hur relaterar skeendet till förändring?  

  
 

Funktion. Predikan får sin funktion i situationen som en del av skeen-
det. Här handlar det om predikans primära funktion, vilket inte hindrar 
att predikan också kan tänkas ha flera sammanfallande funktioner. 67 (Här 

                                                
66 Om man jämför ”förändring” med” förvandling”, så antyder det förra en viss konti-
nuitet med utgångsläget, medan det senare antyder en större eller fullständig skillnad 
med det föregående. Jag väljer för enkelheten skull att inkludera förvandlingen i föränd-
ringen. För en diskussion av begreppet ”frälsning” och ”frälsningshistoria”, se t ex 
Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s 117-187. 
67 Donovan Turner fick 38 olika svar om predikans syfte när hon ställde frågan bland 
en grupp blivande predikanter i en ekumenisk klass i USA, 2002, ”Disrupting a Ruptu-
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kan också behöva sägas att även om predikan på övergripande nivå sägs 
ha en primär funktion, så kan predikan i den konkreta predikosituationen 
behöva ha olika funktioner varje gång, men där dessa relaterar till den 
övergripande funktionen.)68 
 
Frågan jag ställer under Funktion är: Vilken är predikans funktion?  
  
 
Konsekvenser. I studien frågar jag också vilka konsekvenserna blir av 
teologiernas syn på predikans situation, skeende och funktion, där dessa 
tre ses som en sammanhållen helhet, en logiskt koherent och konsekvent 
teologisk konstruktion.69 Här finns många möjliga konsekvenser att stu-
dera, men jag väljer för avgränsningens skull att studera endast några, 
som jag dessutom samlar i fyra grupper. Jag ser förhållandet mellan det 
som jag kallar för predikoteologi och konsekvenser i praktiken ömsesi-
digt, även om strukturen i teologikapitlen är enkelriktad.  
 
Frågorna jag ställer i denna del är alltså vilka konsekvenser ovanstående 
predikoteologi får för förståelsen av 

1. Predikanten. 
2. Gudstjänst och församling.  
3. Bibeltextexterna 
4. Predikans språk, innehåll och form?  
 

Med hjälp av ovanstående begrepp och frågor blir varje predikoteologi 
belyst.           
 
 
 
 
 

                                                                                                               
red World”, s 139-140 (131-140) i Childers. ed, Purposes of Preaching; se också Childers 
skissade sammanställning av predikosyften i Performing the Word, s 27-35. 
68 Frågan om predikans funktion antyder att det kan vara så att predikan inte fungerar. 
En intressant följdfråga är hur det kan avgöras om predikan fungerar eller inte och vem 
som avgör det.  
69 Ang. ”koherenskriterium” se, Grenholm, Att förstå religion, s 127, 303.  
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Material 
Fyra teologer 
 
 
Mitt huvudmaterial i denna avhandling är teologerna Eberhard Jüngel, 
Mary Catherine Hilkert, W Paul Jones och Rebecca S Chopp. Det är fyra 
teologer som står i olika kontexter, relaterar till olika kyrkliga traditioner 
och kämpar på olika teologiska fronter. Hilkert är den enda som skrivit 
en monografi om predikan, de andra tre har skrivit teologiska texter där 
predikan berörs i olika grad. Så varför har jag valt just dessa fyra? Först 
ger jag här några övergripande svar, för att sedan presentera den enskilde 
teologen och precisera varför jag valt henne eller honom. 
 
Mitt första kriterium för att välja dessa teologer är att alla fyra bidrar med 
att belysa predikans komplexitet, samtidigt som de reducerar den utifrån 
olika perspektiv: Jüngel gör det i förhållande till reformatorisk rättfärdig-
görelsetematik, Hilkert i förhållande till sakramental verklighetsförståelse, 
Jones i förhållande till en pluralistisk kyrka och liturgi och Chopp i för-
hållande till genus. Ett annat sätt att säga det på är att dessa fyra genom-
för olika räddningsoperationer som har med det pågående teologiska, 
akademiska och kyrkliga (men också offentliga), samtalet att göra: Jüngel 
vill rädda rättfärdiggörelselärans tematik in i det teologiska samtalet; Hil-
kert vill rädda den sakramentala fantasin in i samtalet; Jones vill rädda 
den teologiska och kyrkliga pluralismen in i samtalet och Chopp vill räd-
da kvinnor och andra marginaliserade grupper in i samtalet.  
 
Jag låter alltså de fyra bidra med var sin teologi, som synliggör och pro-
blematiserar vissa aspekter av predikans situation, skeende och funktion. 
De ger tillsammans en viss bredd i analysen av predikan, men jag gör inte 
med materialet anspråk på att belysa predikan på ett heltäckande sätt. Jag 
redogör för deras predikoteologiska komplexitetsreduktion, inte för varje 
teologs samlade teologiska tänkande. De presenteras som fyra parallella 
teologier, var och en i sin egen rätt, där var och en både reducerar kom-
plexiteten i relation till predikan och synliggör vissa aspekter av den. Min 
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avsikt är därmed inte att komma fram till vilken av dessa teologer som är 
bäst i sin analys, eller vem som har täckt in flest aspekter av predikan 
som komplext fenomen inom sitt tänkande. Min avsikt är heller inte att 
jämföra dem i en parallell rutnätsdiskussion. Avsikten är istället att med 
hjälp av dem synliggöra just komplexiteten. 
  
Ett andra kriterium är att de alla belyser predikans komplexitet i relation 
till antropologi, gudsuppfattning och språk och problematiserar hur pre-
dikan både kan ses som en kommunikativ interaktion med Gud och en 
kommunikation om Gud. Samtidigt är de tillräckligt olika eller distinkta 
för att jag med hjälp av dem ska kunna belysa olika perspektiv på predi-
kan, även om de också kan vara överens i vissa avseenden, vissa mer, 
andra mindre. Genom att behandla dem i studien gör jag dem till sam-
talspartner om predikan, men de för annars inget explicit samtal med 
varandra.70  
 
Ett tredje kriterium i valet av material är att jag vill att de ska vara olika på 
några signifikanta sätt, för att ge en bredd i materialet. Jag har t ex valt att 
ha med två kvinnor och två män, eftersom jag ser genus som en kategori 
som spelar roll i relation till teologi, språk och predikan. De båda kvin-
norna, Chopp och Hilkert, har dessutom ett explicit genusperspektiv. 
Jüngel problematiserar inte frågan om genus överhuvudtaget utan talar 
om den universella, homosociala, könsneutrala människan. Jones har 
pluralism som sitt grundperspektiv och lyfter in feministiska teologer 
bland andra i sin typologi, utifrån hur deras tänkande passar in där. Hos 
alla fyra finns en antropologisk spänning mellan det homogena och det 
polygena, som de hanterar på skiftande sätt. En likhet är dock att alla 
fyra är vita, västerländska akademiker. Även om vissa av dem (Chopp, 
Hilkert) problematiserar predikan i relation till etnicitet, klass, kön mm, 
så innebär detta en tydlig begränsning i materialet. Att de alla står i olika 
kyrkliga traditioner ger däremot en viss bredd i materialet. Jüngel är lut-
hersk teolog, Hilkert är katolsk, Jones är f d metodist, numera katolsk, 
men med ekumenisk inriktning och Chopp är reformert. Ingen av dem 
står dock utanför en mer traditionell eller dominerande kyrklig tradition, 

                                                
70 Hilkert hänvisar till Chopp vid några tillfällen, se Naming Grace, t ex s 202 not 31; 
Chopp nämner Jüngel i en fotnot i The Power to Speak, kapitel 1, fotnot 16, men hon för 
ingen direkt dialog med honom. 
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även om de alla problematiserar den tradition de står i. Man kan säga att 
de alla är reformatorer inifrån sin tradition. Min egen kontext är evange-
lisk luthersk. Jag är verksam som präst i Svenska kyrkan. Det har i någon 
mening präglat urvalet. De teologer jag valt tillför alla perspektiv på pre-
dikan som utmanar in i min egen kontext och praktik, även om jag upp-
fattar att deras bidrag är vidare än så.  
 
Möjligen behöver något sägas om valet av tre amerikaner och en europe-
isk teolog i en avhandling om predikan i svensk kontext. Mycket av den 
homiletiska och teologiska reflexion som jag tagit del av genom åren 
kommer ifrån USA och det har varit naturligt för mig att först söka mitt 
material där. Materialets tre amerikaner är intressanta exempel i denna 
omfattande flora, alla med teologisk reflexion som utmanar in mot en 
svensk predikokontext. Samtidigt relaterar dessa i olika grad till europeisk 
teologi och filosofi. Jüngel är en europeisk teolog, men han är inte vald 
som representant för denna teologi, som om den vore enhetlig. Ingen av 
teologerna är valda som representanter för olika riktningar. Men det har 
varit intressant för mig att lyfta in en teolog som skriver och reflekterar 
på tyska i tysk kontext, eftersom det är ett språkområde som så genom-
gripande har präglat svensk predikan under flera århundraden. Idag har 
detta diskursiva sammanhang delvis kommit i skymundan i svensk predi-
koutbildning. Också Jüngels teologiska reflexion utmanar in mot en 
svensk predikokontext.  
 
 
 
Eberhard Jüngel - predikan som tilltal 
 
Eberhard Jüngel är professor i systematisk teologi och religionsfilosofi i 
Tübingen, Tyskland.71 Jüngel är den i mitt material som har det mest om-
fattande författarskapet. Hans kanske mest kända verk är Gott als Geheim-
nis der Welt (God as the Mystery of the World).  Ett tema som ständigt åter-
kommer i det han skriver är talet om rättfärdiggörelsen genom tron all-

                                                
71 För en kort sammanfattning om Jüngel se Webster, ”Eberhard Jüngel”, s 52-66 i 
Ford. ed, Modern Theologians. Monografier: t ex Webster, Eberhard Jüngel; Thyssen, 
Eberhard Jüngel. Se också Zimany, Vehicle for God; Webster. ed, The Possibilities of Theology; 
Spjuth, Creation, Contingency and Divine Presence. 
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ena, som han uppfattar som relevant också idag. Därför vill han rädda 
det in i det teologiska samtalet. Boken “Das Evangelium von der Rechtferti-
gung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens” (Justification- The 
Hearth of the Christian Faith) är ett led i ett pågående ekumeniskt samtal 
mellan katoliker och lutheraner.72 
 
Eberhard Jüngel är vald av två skäl. Han är vald för sitt försök att åter-
upprätta rättfärdiggörelsens tematik i vår tid och i västerländsk kontext, 
en tematik som är central i min egen kyrkliga tradition. Han formulerar 
predikans funktion i förhållande till detta tema. Jüngels position är myck-
et entydig. Han är också vald för att han formulerar en teologi om språ-
ket, där Gud kommer till tals i talhandlingen. Predikans primära funktion 
är dess Gudstilltal, ett tilltal som nyskapar relation och därmed gör män-
niskan mänsklig. Språkets tilltalsfunktion tillvaratas bäst av det metafo-
riska språket, enligt Jüngel. 
 
 
 
Mary Catherine Hilkert - predikan som sakramental fan-
tasi 
 
Mary Catherine Hilkert är en Akron Dominican Sister (Ohio). Efter and-
ra Vatikankonciliet diskuterades behovet av kvinnor som teologer och 
ledare och hon fick möjlighet att studera teologi och skrev sin doktors-
avhandling om Edward Schillebeeckx´ syn på uppenbarelsen. I samband 
med att möjligheten öppnades för kvinnor inom Dominikaorden att 
predika och konstitutionen skrevs om, skrev Hilkert Naming Grace: Prea-
ching and the Sacramental Imagination i en ambition att konstruera en predi-
koteologi utifrån katolsk antropologi och sakramental teologi. Hon har 
skrivit en mängd artiklar framför allt om predikan. Hon är nu verksam 
som professor i systematisk teologi vid Notre Dame University, Indiana, 
USA.   
 
Hilkert är vald för att hon med hjälp av begreppet ”sakramental fantasi” 

konstruerar en homiletik där dialektisk och sakramental predikouppfatt-

                                                
72 Se bl a Joint Declaration on the Doctrine of Justification. 
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ning kan ses som komplementära, men där den sakramentala är primär. 
Predikans funktion är både att namnge hur Gud är närvarande i mänsklig 
erfarenhet (sakramentalt perspektiv), och ett kritiskt förhållningssätt till 
människornas projekt (dialektiskt perspektiv). Hilkert är också intressant 
för att hon formulerar en predikoteologi för lekfolk.  
 
 
 
W Paul Jones – predikan som perspektivgivare 
 
W Paul Jones är f d metodistpastor (United Methodist) och professor i filo-
sofisk teologi vid Yale University, Princeton University och Saint Paul 
School of Theology. Han lever numera som katolsk trappistmunk, dels i 
enskildhet, dels med andlig vägledning vid ”The Hermitage Spiritual Re-
triet Center”, dels med författarskap och arbete bland de fattiga i Ozark 
Mountains, Missouri, i en strävan att förena introvert och extrovert spiri-
tualitet.  
 
Jones är vald för hur han förhåller sig till teologisk och kyrklig pluralism. 
Han menar att all teologi är autobiografisk och anser att det är fel att 
försöka pressa in människor i samma homogena meningssammanhang, 
som om vi alla kämpade samma kamp och hade samma språk eller teo-
logi för vår kamp. Jones är dessutom vald därför att han utvecklat en 
typologi om fem teologiska, meningsbärande världar, som han ser som 
möjligt att tillämpa på skiftande verksamhet inom kyrkor och försam-
lingar såsom själavård, undervisning, administration, liturgi och predikan. 
Syftet är att ge kyrkan redskap att erbjudna vilsna människor hemhörig-
het eller tillhörighet i gudstjänsten. Han talar om predikans funktion som 
perspektivgivare.   
 
De fem världarna beskriver han främst i två böcker: Theological Worlds: 
Understanding the Alternative Rhytms of Christian Belief och Worlds Within A 
Congregation: Dealing With Theological Diversity. Han har också skrivit böcker 
av mer själavårdande karaktär bl a A Table in the Desert: Making Time Holy 
och A Table in the Desert: Making Space Holy och Facets of Faith: Living the 
Dimensions of Christian Spirituality.  
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Rebecca S. Chopp - predikan som vittnesbörd 
 
Rebecca S. Chopp är professor i teologi vid Emory University, Atlanta, 
USA. Chopp har skrivit flera artiklar och böcker om kvinnor, språk och 
teologi bl a The Power to Speak: Feminism, Language, God; Saving Work: Femi-
nist Practices of Theological Education och The Praxis of Suffering: Interpretation of 
Liberation and Political Theologies. 
 
Chopp är vald för att hon formulerar en predikoteologi utifrån ett ge-
nusperspektiv. Chopp är en praxisorienterad teolog som förenar befriel-
seteologi, feministisk teologi, poststrukturalistisk teori med reformert 
teologisk tradition, i syfte att konstruera en diskurs för transformatorisk 
förändring. Hon problematiserar bl a det patriarkala språket. Genom att 
tala om Ordet som ett fullständigt öppet tecken (a perfectly open sign) och i 
det inkludera olikhet, variation och skillnad, vill hon formulera en teologi 
som ger plats för kvinnor och andra marginaliserade grupper. Predikan 
innebär för henne vittnesbörd där olika röster hörs, som ett led i en 
emancipatorisk transformation av världen. 
 
 
 

Disposition 
 
Efter detta inledningskapitel kommer studiens centrum, där fyra kapitel 
var för sig beskriver olika komplexitetsreduktioner med hjälp av teolo-
gerna Eberhard Jüngel, Mary Catherine Hilkert, W Paul Jones och Re-
becca S Chopp och deras val av perspektiv. Dessa kapitel har främst en 
klargörande funktion.  
 
Varje teologikapitel synliggör min analysmetod, genom att det är struktu-
rerat efter och bearbetar predikoteologierna med hjälp av de komplexi-
tetsreducerande begrepp, som jag redogjort för i metodkapitlet. Det in-
nebär att kapitlen, efter en kort presentation av teologen, i tur och ord-
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ning redogör för teologens syn på Situationen, Skeendet och Funktionen. 
Detta är alltså huvudrubrikerna. Under varje huvudrubrik ställs de frågor 
som jag tidigare redogjort för. Det innebär att i avsnittet Situation ställs 
frågor om människorna situation, problem och möjligheter, liksom om 
Guds förhållande till situationen. I avsnittet Skeende ställs frågor om ske-
endet i situationen, dvs om frälsningens skeende, vad förändring innebär 
i detta skeende och vilken roll språket har i skeendet. I avsnittet Funktion 
ställs frågan om vilken funktion predikan har i den mänskliga situationen, 
som en del av frälsningens skeende. Genom denna beskrivning av situa-
tionen, skeendet och funktionen, synliggörs hur dessa tre led i predikote-
ologin förhåller sig till varandra, samtidigt som teologens predikoteologi 
blir belyst.   
 
Jag har tidigare framhållit att det inte går att helt skilja situationen från 
skeendet. Förhållandet mellan situation och skeende är, enligt min me-
ning, allt för komplext. Situationen och skeendet beskriver i någon me-
ning samma sak, men ur olika perspektiv. Teologikapitlen är disponerade 
med hjälp av rubrikerna Situation och Skeende, som om en fullständig av-
gränsning vore möjlig, men under rubriken Situation, omnämns skeendet 
emellanåt, om än underordnat och under rubriken Skeende, omnämns 
situationen emellanåt. I kapitlen börjar jag dessutom med att beskriva 
situationen, som därmed får mest utrymme. Avsnittet om skeendet, som 
förhåller sig till situationen, blir därmed något kortare, för att det inte ska 
fyllas med upprepningar. Avsnittet om Funktionen blir kortast, som det 
som beskrivningen av Situationen och skeendet mynnar ut i. Denna del i 
teologikapitlet avslutas med en sammanfattning om kapitlets predikoteo-
logiska komplexitetsreduktion.  
 
Därefter följer ett avsnitt i teologikapitlet som kallas för Konsekvenser och 
som belyser några av konsekvenserna av den beskrivna predikoteologin. 
Dessa är konsekvenserna för synen på predikanten; synen på gudstjänst och 
församling; synen på Bibelns texter; synen på predikans språk, innehåll och 
form. Också konsekvensavsnittet avslutas med en sammanfattning. Varje 
teologikapitel avslutas sedan med en kort diskussion. Diskussionen blir 
mina egna slutsatser om några styrkor och svagheter i dessa predikoteo-
logier, där styrkorna hör samman med hur de ta komplexiteten när det 
gäller predikans kommunikationsskeende på allvar, och svagheterna be-
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rör något av det som hamnar utanför fokus i dessa komplexitetsreduk-
tioner.     
 
Dessa fyra teologikapitel är var och en för sig, enligt min mening, ett 
exempel på predikoteologisk komplexitetsreduktion, samtidigt som pre-
dikans komplexitet blir synlig. Varje teologi är därmed en avlutad helhet 
och står för sig i dispositionen. Tillsammans bildar kapitlen en polyfon 
röst om predikan, där deras placering tillsammans i denna studie, synlig-
gör komplexiteten i predikosituationen ännu mer än vad en ensam predi-
koteologi skulle ha gjort. I det avslutande kapitlet sammanfattar jag vad 
jag gjort i denna studie och för en diskussion om vad denna polyfona 
predikoteologiska röst innebär. Jag avsluta det hela med att lyfta fram 
något som dessa predikoteologier värnar, som vi behöver reflektera vida-
re kring i det teologiska samtalet om predikan.    
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Kapitel 1 
Mellan relation och relationslös-

het – predikan som 
Guds tilltal 

 
 
 
 
 
Eberhard Jüngel  
 
Eberhard Jüngel har ett tydligt centrum i sin teologi - rättfärdiggörelsens 
skeende. Den reformatoriska rättfärdiggörelseläran är för Jüngel inte en 
dogm bland andra dogmer, utan kristendomens hjärta.73 Kring detta hjär-
ta kretsar all annan teologi, menar Jüngel. Med detta synsätt följer han 
Martin Luther och menar sig vara trogen den sak som också Luther 
kämpade för. Jüngel ser läran som en kamplära (Kampflehre), som är rele-
vant också idag, eftersom den bättre än andra läror kan användas för att 
kämpa för Guds ära (Gottes Ehre) och människans värde (Würde des Men-
schen).74 Med hjälp av rättfärdiggörelselärans teologiska tankekonstruktion 
                                                
73 Jag skriver ”lära”, även om jag uppfattar att ”lärobegreppet” ofta saknar dynamik. En 
lära kan lätt förstås som en statisk samling sanningar. För Jüngel är dock rättfärdiggö-
relseläran dynamisk och hans ambition är att omformulera den så att dess relevans idag 
blir synlig. Den har hos honom dessutom en stark ”skeendekaraktär”. För en diskus-
sion av ”lärobegreppet” se t ex Jones, Feminist Theory and Christian Theology, s 16-20. Jfr. 
Cöster, Berättelsen befriar, s 177-185. 
74 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 40-41. Andra som argumen-
terar för lärans relevans är t ex Altmann, som skriver om Luthers teologi utifrån ett 
befrielseteologiskt perspektiv och menar att rättfärdiggörelsen genom tron radikaliserar 
respekten för människans värde jämfört med humanismen, Luther and Liberation, s 41. 
Ang. Luther och samtida teologi se, Lohse, Martin Luther´s Theology; Mannermaa, Christ 
Present in Faith;  Saarinen, God and the Gift; Thompson, Crossing the Divide; Mattes, The 
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gör Jüngel, så som jag ser det, en komplexitetsreduktion, som, enligt ho-
nom, kan hjälpa oss att förstå och orientera oss i det komplexa livet inför 
Gud. Läran gör det hela ”ganska enkelt”, skriver Jüngel till och med.75 
Den reducerar komplexiteten så att enbart det viktigaste finns kvar – 
rättfärdiggörelsens skeende genom tron allena.  
 
Man kan också säga att centrum i Jüngels teologi är korset. Jüngel skriver i 
inledningen till sin bok om rättfärdiggörelsen, att korsets ord (Das Wort 
vom Kreutz) som förkunnar Jesu Kristi död är den avgörande händelsen 
på liv och död för människorna och världen. Detta ord eller tilltal är för-
kunnelsens hjärta, allt annat är periferi.76 Vad korsets tilltal innebär för-
står vi bäst med hjälp av rättfärdiggörelseläran. Läran berättar om rätt-
färdiggörelsens skeende, det skeende som fyller korsets skeende med 
innehåll, kan man säga. Rättfärdiggörelsens skeende (eller korsets skeen-
de) fyller dessutom predikans skeende med innehåll. Jüngel förstår predi-
kan och predikans funktion i relation till rättfärdiggörelsen, också detta i 
Luthers efterföljd. Predikans funktion är, enligt Jüngel, att vara ett tilltal 
utifrån som drar in oss människor i gemenskap med Gud och samtidigt 
med våra medmänniskor, en gemenskap som gör oss människor till just 
människor (eller mänskliga människor). Predikan är ett sådant tilltal (An-
rede). Så vill jag inledningsvis kort sammanfatta hur Jüngel ser på predi-
kan.  
 
I denna predikoteologi finns en rörelseriktning, som beskriver männi-
skans situation som mottagare och hörare och Gud som den som kom-
mer till tals. Jüngel ser vidare rättfärdiggörelsens skeende som ett språk-
ligt skeende, också det med denna rörelseriktning från Gud till människa. 
Hans tankar om hur det mänskliga språket fungerar, och framför allt det 
metaforiska språket, är viktiga i förståelsen av denna predikoteologi. Jag 
ger i detta kapitel inte en fullständig bild av Jüngels samlade tänkande, 

                                                                                                               
Role of Justification i Contemporary Theology; Aurelius, Hjärtpunkten; Aurelius, Evangelium för 
gudlösa. (Denna bok har samma titel som Jüngels, men refererar ej till Jüngel, utan till 
Paulus).  
75 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 2.  
76 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 1. Jüngel är med andra ord 
en monotematisk teolog. För en diskussion om teologier med ett eller flera fokus, se t 
ex Williams, On Christian Theology, s 17-28. 
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men jag uppfattar att hans syn på rättfärdiggörelsens skeende är central i 
hans texter.  
 
Innan jag fördjupar mig i Jüngels predikoteologi, vill jag säga något om 
språket i rättfärdiggörelseläran. Att använda begrepp som rättfärdighet, 
rättfärdiggörelse, nåd, synd, lag eller evangelium idag är inte enkelt i den 
svenska evangelisklutherska kontext som jag själv tillhör (om det nu nå-
gonsin har varit det). Att ord upprepas betyder inte, att vi förstår dem 
eller att de är meningsfulla. För vissa av oss är spänningen i orden borta 
och de väcker endast likgiltighet.77 För andra av oss väcker de motstånd 
på grund av de sätt de använts. Ett problem med begreppen för många 
är den juridiska diskurs och patriarkala gudsbild (Gud som en Patriarkal 
Domare) som begreppen knutits till.78 För åter andra är dessa ord fyllda 
av mening. Min egen erfarenhet är att de ofta undviks. En fråga som 
därför har betydelse i sammanhanget är om vi måste använda oss av re-
formatorisk begreppsapparat för att vara trogen ”saken”.79 Jüngel är, en-
ligt min mening intressant, eftersom han tycks svara både nej och ja på 
denna fråga. Hans nej innebär att han kombinerar reformatorisk diskurs 
med annan, bl a existentialfilosofisk och språkfilosofisk, förutom en spe-
cifikt ”Jüngelsk”. 80 Han menar dessutom att vi kan behöva söka ett an-
nat språk för ”saken” i vår tid. Läran tydliggör möjligheten till en ny 
självförståelse ”i Kristus”. Det är detta som är det viktiga för Jüngel. 
Detta exkluderar dock inte kritik av formuleringarna i läran. Läran inklu-
derar tvärt om sådan kritik, menar Jüngel.81 Det handlar dessutom inte 
för honom om att repetera det som tidigare sagts, utan att omformulera 
och återerövra. Hans ja innebär att han ser det juridiska språket som 

                                                
77 För en problematisering av kyrkans språk, inspirerad av Jüngel, se Skogar, “Ordet 
och svärdet: Luthers regementstanke som en fråga om poesi och politik”, s 209-222 i 
Bergmann & Grenholm. red, Makt. 
78 T ex Jones, Feminist Theory and Christian Theology; Thompson, Crossing the Divide. 
79 Jfr. Lindbeck, som menar att det är hur läran används (dvs i Luthers reformerande 
anda), som är det viktiga, The Church in a Postliberal Age, s 47-48.  
80 Ang. Jüngels inspiratörer, Heidegger, Barth, Bultmann, Fuchs, Ebeling, se t ex Zi-
many, The Metaphorical Theology of Eberhard Jüngel, s 1-27. Jüngel om Barth se Jüngel, Gods 
Being Is in Becoming. Ang. Barth, se också Sigurdson, Karl Barth som den andre. 
81 Jüngel, “Response to Josef Blank”, s 303 (297-304) i Küng och Tracy. ed, Paradigm 
Change in Theology. 
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nödvändigt eftersom läran uttrycker en ”rättsstrid” (Rechtsstreit) 82 Att 
bedömas och bedöma är en ofrånkomlig del av det mänskliga livet, me-
nar Jüngel, men läran synliggör ett alternativt sätt att bedöma och bedö-
mas.  
 
I det följande väljer jag att följa Jüngel i hans omformulering av det som 
han uppfattar som teologins centrum. Fokus här är först på Jüngels för-
ståelse av människornas situation, och därmed situationen för oss män-
niskor i predikosituationen. Därefter följer en beskrivning av rättfärdig-
görelsens skeende, som predikans kommunikationsskeende kan tänkas 
vara en del av. Därefter följer en beskrivning av hur Jüngel ser på predi-
kans funktion i förhållande till denna situation och detta skeende. Efter 
denna studie av situationen, skeendet och funktionen, följer en fortsatt 
studie av vilka konsekvenserna kan tänkas bli av denna predikoteologi. 
Sist för jag en kort diskussion om några av denna predikoteologis styrkor 
och svagheter. 
 
 
 

Situation 
Mellan relation och relationslöshet 
 
Hur ser Jüngel på människornas situation, med problem och möjligheter, 
och hur menar han att Gud förhåller sig till denna mänskliga situation? I 
beskrivningen av situationen gör Jüngel en distinktion mellan ontologi och 
ontiskhet, som, enligt min mening, är viktig för förståelsen av hans tän-
kande. Ontologi handlar hos Jüngel om en grundstruktur i en tidlös till-
varo (det ursprungliga varat), medan det ontiska handlar om den faktiska, 
historiska och föränderliga verkligheten som vi erfar (varat i världen).83 
Jüngel ser det ontologiska som primärt i förhållande till det ontiska, som 
vi erfar. Det handlar dock inte om en dualism, så som jag förstår honom, 

                                                
82 Jüngel, “The World as Possibility and Actuality”, s 104 (95-123) i Theological Essays; 
Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 40-41. Jfr. Aurelius, Evangelium för 
gudlösa, s 9. 
83 Thyssen, Eberhard Jüngel, s 13. Heidegger gör denna åtskillnad. Jüngel gör den också, 
men jag väljer att göra denna distinktion mer explicit än vad Jüngel själv gör. 
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utan en distinktion. Tillvarons ontologiska struktur har genombrytande 
relevans för alla människor utan åtskillnad. Denna grundläggande struk-
tur är relation. Rättfärdiggörelseläran synliggör detta, genom att den be-
rättar om vem Gud är och vem människan är och hur vi relaterar till var-
andra. Denna ontologiska struktur är dessutom, enligt Jüngel, knuten till 
språket och språkligheten.84 Det första, primära svaret på frågan om hur 
människans situation kan förstås är, att människans situation är relationell. 85  
 
 
 
Människan som mottagare och hörare 
 
Människan är en social varelse och människans plats är i en väv av rela-
tioner.86 Detta är ett påstående på ontologisk nivå. Det handlar om män-
niskans givna existentiella situation och position i tillvaron, enligt Jüngel. 
På denna nivå finns ingen pluralism. Vi föds alla in i och lever i relation. 
Detta innebär för Jüngel att vi mottar vår plats i relation till Gud och var-
andra, där den primära relationen är relationen till den treenige guden 
(som i sig är relation), en ontologisk relation som relaterar till alla andra 
ontiska eller samhälleliga relationer. Vår relationalitet gör oss lika Gud 
(imago Dei). Vår Gudslikhet handlar därmed inte, för Jüngel, om en kvali-
tet hos oss, utan om en relation (som vi förlorat).87 Det reformatoriska 
talet om att vi lever inför Gud (coram Deo) och inför medmänniskorna 
och världen (coram mundo), uttrycker detta, enligt Jüngel. 88 Vi kan i livet 
inte enbart förhålla oss till oss själva, utan att också alltid förhålla oss till 
varandra och Gud. Att leva ”i förhållande till” är därmed en given exis-
tentiell situation. ”Sein heisst Zusammensein, Leben heisst Zusammen-

                                                
84 Jag väljer att skriva språklighet istället för språkförmåga, eftersom Jüngel betonar, att 
språkligheten är något som människan mottar, inte något människan har i betydelsen 
äger eller presterar (förmår). Jfr. för övrigt Lindbeck, som talar om läran som en 
”grammatisk regel” i Lindbeck, The Church in a Postliberal Age, s 47, och Serene Jones 
som ser läran som en ”karta” i Jones, Feminist Theory and Christian Theology, s 55-68. 
85 Thyssen, Eberhard Jüngel, s 13-14.   
86 Jüngel skriver om Människan i ontologisk mening, och innefattar därmed alla indivi-
der eller hela mänskligheten. 
87 Jüngel, ”Der Gott entsprechende Mensch“, s 300-301; Zimany, Vehicle for God, s 31. 
88Detta innebär inte två olika verkligheter, Spjuth, Creation, Contingency and Divine Presence, 
s 88-89. 
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leben”, skriver Jüngel.”89  Att relationer sedan fungerar olika i det faktis-
ka livet, och till och med kan betyda relationslöshet eller relationsflykt, är 
en sak som hör samman med människans problem. Men relation och 
relationalitet är ontologiskt primärt, enligt Jüngel.   
 
Detta innebär för Jüngel att människan är mottagare, innan människan är 
en görare. 90  Distinktionen mellan mottagande och prestation är central i 
Jüngels antropologi och här följer han Martin Luther.91 Människan mot-
tar sin plats i relation till Gud och medmänniskorna. Människan mottar 
Guds ”delande” (eine sich mitteilende) rättfärdighet.92 Människan mottar sin 
mänsklighet från Gud. Människan mottar rätten att ”gå upprätt” oavsett 
handlingar.93 Människan mottar människovärde av Gud.94 Människan 
kan t ex inte lära sig språk, att älska eller tillit av sig själv (utan relation), 
utan vi är mottagare av språk, kärlek och tillit först.95 Exemplen är främst 

                                                
89 Jüngel, Beziehungsreich, s 19. 
90 Påståenden av karaktären ”först x, sen y” är inte påståenden om vad som tidsmässigt 
kommer först. Snarare handlar det om en eskatologisk samtidighet, där tiden blir ett 
rumsligt skeende som man är mitt i t ex när man i tilltalet dras in i Guds rike här och 
nu. Ang. Jüngels tidsuppfattning, se Thyssen, Eberhard Jüngel, s 87-89. Ang. olika syn på 
tiden, se Jackelén, Tidsinställningar.  
91 Mattes menar att det Jüngel hämtat från Martin Luther är (1) synen på rättfärdiggö-
relseläran som teologins hjärta, (2) människans strävan efter att meritera sig som i grun-
den självrättfärdigande, (3) människan som i grunden mänsklig i passivitet och motta-
gande, (4), den gamla människan som omöjlig att reformera, där Ordet skapar den nya 
människan (5), Kristus som det enda sakramentet och endast i andra hand ett exempel 
(6), skepticism mot mänskliga försök att skapa en världslig utopi (7) och synen på viljan 
som bunden, Mattes, The Role of Justification in Contemporary Theology, s 50-53.   
92Jüngel, Das Evangelium von der Rechfertigung des Gottlosen, s 54-55. 
93 “In der aufrechten Haltung des Körpers ist der Mensch Gott ähnlich. Und diese 
körperliche Ähnlichkeit des Menschen mit Gott ist der Ausdruck des Menschseins des 
Menschen. Der Mensch ist ein aufrechtes Wesen.“ Jüngel, “Der Gott entsprechende 
Mensch“, s 302. 
94 Jüngel, Beziehungsreich, s 25. 
95 ”Schon in den elementaren Lebensakten bin ich darauf angewiesen, zu empfangen, 
bevor ich geben und wirken kann. Kein Mensch kann von sich aus sprechen. Er muss 
zuvor hören und also, bevor er sendet, selber empfangen. Kein Mensch kann von sich 
aus lieben. Er muss zuvor geliebt werden und also liebe empfangen. Kein Mensch kann 
von sich aus vertrauen. Er muss zuvor Vertrauen finden, um dann und daraufhin auch 
unverkrampft aus sich herauszugehen, sich verlassen, um sich auf jemanden zu 
verlassen. Und so wird der Mensch denn auch nicht von sich aus – und schon gar nicht 
durch sein eigenes Tun – menschlich. Der menschliche Mensch ist vielmehr der 



 59 

argument för att det finns en ontologisk ”givenhet” i tillvaron som gäller 
alla, en givenhet som vi kan ha erfarenhet av (ontisk nivå). Detta bevisar 
inte automatiskt att det finns en Gud som är givare, men exemplen kor-
responderar på ett analogt sätt med tillvarons (av Gud givna) givande 
eller relationella grundstruktur, den som Jüngel menar att rättfärdiggörel-
seläran synliggör.96   
 
Det kan behöva sägas att även om den primära beskrivningen av männi-
skans situation är en situation av mottagande och receptivitet betyder det 
inte, att konkret (ontisk) mänsklig aktivitet är oviktig. Det är inte fråga 
om en dualism. Det vi gör är sammanflätat med det som ges, och i prak-
tiken går det inte att skilja människans vara från människans handlingar, 
menar Jüngel. Det blir en fatal dualism om människans situation i rela-
tion till Gud (ontologisk nivå) inte får något inflytande på ens existens i 
världen (ontisk nivå). Då blir Gud bara en overksam eller likgiltig Gud.97 
Men det är inte våra handlingar som definierar oss. Det är detta som är 
poängen. ”Ömsesidighet” är inget begrepp som Jüngel använder för att 
beskriva relationen mellan Gud och människa. Relationen är allt för 
asymmetrisk. På ontisk nivå, det vill säga på samhällsnivå, är relationerna 
däremot ömsesidiga. Livet inför (Gud och medmänniskorna) gör oss 
ansvariga och människan som först och främst är en mottagare, kan (just 
därför) vara Guds fria medarbetare i världen.98  
 
Att vara en mottagare är också att vara en hörare. Alla människor är hö-
rare ontologiskt sett.99 Språklighet och relation är sammanflätade hos 
Jüngel. Vi mottar de mänskliga orden av andra när vi hör. Också när det 
gäller hörandet är det viktigt att detta inte är någon prestation. Vi hör 
först innan vi kan tala, tänka eller handla. Vi hör innan vi kan ställa frå-
                                                                                                               
Mensch, der sich selbst hinzunehmen, der sein Dasein stets neu als eine Gabe zu 
empfangen vermag. Der meschliche Mensch ist der – nicht mit irgendwelchen 
Vorzügen, sondern der – mit sich selber begabte Mensch.“, Jüngel, “Der menschliche 
Mensch“, s 211 (194-213) i Wertlose Wahrheit. 
96 För en intressant diskussion av Gud som givare, se också Saarinen, God and the Gift.   
97 Jüngel, Beziehungsreich, 48. 
98 Jüngel, “Der Gott entsprechende Mensch“, s 314. Om förhållandet mellan motta-
gande och ömsesidighet, se t ex Williams, On Christian Theology, s 69.  
99 Detta metaforiska språkbruk är problematiskt i relation till de dövas och hörselskada-
des gemenskap, se Black, A Healing Homiletic. Men också denna grupp är mottagare och 
använder andra sinnen för att motta språk och Ord, skulle möjligen Jüngel säga. 
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gor. Frågor växer fram ur svar, menar han dessutom, de växer fram ur 
berättelser, sånger, anvisningar eller samförstånd. Varat kommer före 
frågorna, frågorna växer fram ur svaren.100 Vi är med andra ord beroende 
av andra människors tilltal utifrån för att höra och bli en del av språkan-
dets eller kommunicerandets relationella situation.  
 
Hörandet har i kristen tradition ofta varit en metafor för ett andligt eller 
inre hörande, ett trons hörande, men för Jüngel räcker det inte med ett 
inre hörande. Trons hörande förutsätter ett yttre språk.101 Därmed kan 
man säga att den mänskliga situationen har en tilltalskaraktär (vilket där-
med också predikosituationen har). Både det mänskliga hörandet av and-
ras tal och trons hörande förutsätter ett tilltal utifrån. Jag återkommer till 
detta, när jag beskriver Guds förhållande till den mänskliga situationen. 
Det jag sammanfattningsvis velat lyfta fram här är att det primära i män-
niskans situation är att tillvaron ontologiskt sett är relationell och språklig 
och att människan först och främst är en mottagare av relation och 
språk, där hörandet spelar en central roll i detta mottagande.  
 
 
 
Människan som presterare, betecknare och bedömare 
 
Vilket är det primära problemet i den mänskliga situationen (och därmed 
det primära problemet för människorna i predikosituationen)? Enligt 
Jüngel är det relationslöshet. Vi människor försöker att ta oss eller pres-
tera vår rätt till en plats i relation (ontisk nivå), enligt Jüngel, vilket inne-
bär och leder till relationslöshet (samtidigt som denna rätt till en plats i 
relation redan är given ontologiskt sett). Jüngel beskriver vår mänskliga 
situation i förhållande till Gud och andra människor som att vi lever in-

                                                
100 ”Diese Ansprechbarkeit gehört in einem fundamentalen Sinn zur 
Gottebenbildlichkeit des Menschen. Der Mensch ist ein durch das Wort konstituiertes 
und organisiertes Wesen. Hörend ist der Mensch Mensch. Nur weil er hören kann, 
vermag er zu sprechen, zu denken, zu handeln und darin menschlich zu sein. Hören 
stellt sich der Mensch auf Gottes Beziehung zu ihm ein,  um so seinem Gott zu 
ensprechen.“ Jüngel, “Der Gott ensprechende Mensch“, s 309-310, 296. 
101Det kan behöva sägas att Jüngel argumenterar emot språkandet som enbart en intel-
lektuell verksamhet. Ande och kropp (sinnen) förenas i språket och hela människan 
påverkas, se t ex Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 171-174. 
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för något slags forum, dvs någon form av auktoritet eller domstol, där vi 
söker bekräftelse (Anerkennung). Vi försöker att rättfärdiga oss, vårt hand-
lande och vår existens. Detta gäller, enligt Jüngel, oavsett om vi tänker in 
Gud i sammanhanget eller inte. Detta forum kan t ex vara vårt eget sam-
vete eller andra människor.  Jüngel ger några exempel som han tycker sig 
se på ontisk samhällsnivå. Rättfärdigandet sker t ex när barn och föräld-
rar försöker att rättfärdiga sig inför varandra, när arbetskamrater försöker 
rättfärdiga sig i relation till chefen, den sjuke i relation till läkaren, politi-
ker i relation till väljare osv. Att leva inför på detta sätt gör oss ansvariga 
(verantworten), enligt Jüngel. Ansvarigheten är en del av den mänskliga 
existensen (den är både ontologisk och ontisk). Men i vardagliga sam-
manhang kan vi endast bli rättfärdiga om vi har rätten på vår sida, hävdar 
Jüngel.102 Jüngel knyter samman människors sökande efter bekräftelse, 
människors försök att förverkliga sig själva, människors bedömning av 
sig själva och varandra med traditionellt reformatoriskt språkbruk såsom 
inkrökthet, självrättfärdighet och orättfärdighet. Allt detta är olika sätt att 
uttrycka människors försök att ta (sig en) plats i tillvaron, vilket leder till 
relationslöshet.  
 
Detta kan också sägas på ett annat sätt, som knyter an till Jüngels beto-
ning av tillvaron som språklig. Problemet i den mänskliga situationen är 
människans försök att definiera sig själv med hjälp av definitioner och 
prestationer. Idag vet vi att den moderna människan inte går att definie-
ra, skriver Jüngel. Det finns ingen samlad vetenskap som kan säga vad 
hela människan är.103 Människan är allt för komplex, för att återknyta till 
ett begrepp i denna studie. Ändå försöker vi, att vi med hjälp av språket 
benämna eller beteckna världen. Människan är en betecknande varelse 
(ein bezeichnende Wesen). Att vi, med hjälp av språkets tecken, gör språkliga 
överenskommelser är ontologiskt givet, före de faktiska, ontiska språkliga 
överenskommelserna, som är föränderliga. Vi benämner världen och gör 
därmed åtskillnad mellan tingen. Detta innebär, för Jüngel, att vi brukar 
världen med hjälp av språket. Betecknandet (eller språkanvändningen) är 

                                                
102 Handlingar där människor inte hävdar sin rätt, förlåter, är barmhärtiga osv, är hand-
lingar som på ett analogt sätt korresponderar med Guds eget handlande. 
103 Jüngel, “Der menschliche Mensch“, s 198-200 (194-213) i Wertlose Wahrheit. Jüngel 
för en delvis svepande diskussion om den ”moderna” människan. För en kritisk diskus-
sion av klichéer om den moderna människan, se Engemann, Personen, Zeichen und das 
Evangelium, s 108, 346-358 
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en form av ofrånkomlig prestation. Jüngel menar inte att vi ska sluta med 
detta. Kunskapsutveckling, framsteg med mera, är en del av det mänskli-
ga. Språket är en förutsättning för förändring av oss själva eller av värl-
den. Men för Jüngel är poängen att människans egna definitioner blir 
reduktioner. Vi definieras och definierar varandra som hoppfulla eller 
hopplösa fall, som svaga eller starka, som goda eller onda.104 Våra egna 
definitioner blir därmed prestationer, eftersom vi definierar oss själva 
och varandra med hjälp av våra goda eller onda handlingar. Eller så defi-
nieras vi utifrån vårt förflutna, där vår identitet sammanfaller med vår 
historia (Geschichte) eller vår levnadshistoria.105 Värdering, bedömning, 
handlande och betecknande flätas samman och blir sätt att behärska 
världen i både god och ond mening. Problemet är att vi lever i en tillvaro 
där både Gud och människa reduceras.  Det är därför som den reforma-
toriska antropologin behöver återerövras, menar Jüngel.106 
 
Ett tredje sätt att formulera problemet är att säga att problemet för män-
niskan är att människan inte hör tilltalet i den grundläggande tilltalssitua-
tionen (se nedan om Gud). Den grundläggande relationen och kommu-
nikationen mellan Gud och människa är bruten. Dels kan vi inte höra 
tilltalet, dels vill vi inte. Människans vilja är, enligt Jüngel, både fri och 
ansvarig och samtidigt ofri och bunden. Att inte höra, inte motta, inte 
relatera, utan istället prestera, beteckna och bedöma blir, som jag förstår 
Jüngel, en inkrökthetens spiral. I denna spiral blir andra människor me-
del för att uppnå egna syften i en mänsklig strävan att förverkliga sig, att 
definiera sig. Härskare- och tjänarerelationer uppstår. Inget är viktigt i sig 
själv, utan endast utifrån vad vi kan få ut av det. Jüngel knyter denna spi-

                                                
104 Jüngel, “Der Gott entsprechender Mensch“, s 303, 310-312. 
105 Jüngel, Beziehungsreich,  s 44. 
106 Jfr. Williams, ”How are we to speak of judgment in a fragmented culture? The lan-
guage of judgement presupposes recognition and communication, the possibility of 
shared points of reference. To pass judgement is to propose and in certain circum-
stances (the law court) to effect a definitive ‘placing’ of who or what it is that is being 
judged: it affects attitudes towards the object of judgement, it influences the decisions 
and prioroties of others, it shapes what can be ‘claimed’ by of for the object. All this 
applies equally  to legal, artictic and moral judgement: none of these makes sence as 
anything other than a public affair]….[Judgements take for granted a real or possible 
community of speaking and responding persons, and a history  of concrete decisions 
and acts.”, On Christian Theology, s 33-34. Ang. benämning och bedömning se också 
Hilkert- och Choppkapitlen. 
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ral till döden. När självbekräftelsen blir absolut blir den synd och leder till 
relationslöshet och ensamhet, och när relationer dör, dör livet. Döden är 
idag verksam med en kvantitet som är enorm, vilket bland annat media 
vittnar om, skriver Jüngel. Ytterst riskerar människan utplåning, existen-
tiellt och eskatologiskt, men också historiskt och ekologiskt.107 Relations-
löshet, kommunikationslöshet och död hör samman genom att döden 
ytterst är den plats där all kommunikation upphör.108  
 
 
 
Människan utan egen möjlighet 
 
Vilken är människans möjlighet i denna relationslöshetens situation? 
Mänskligt sett finns ingen möjlighet, utifrån Jüngels perspektiv. Männi-
skan har ingen egen inneboende potential att göra det omöjliga, det vill 
säga, att definiera sig själv, ge sig själv ett värde eller ge sig en plats i rela-
tion till Gud. Människans möjlighet är inte ens att med goda handlingar 
eller genom att finnas till för andra ge sig själv en god livsberättelse, för 
att rättfärdiga sin existens. Brottet i relationen mellan Gud och människa 
är allt för avgrundsdjup. Allt människan gör ensam blir prestationer och 
därmed ytterst reduktioner. Människans (eventuella) goda handlingar på 
ontisk nivå är ett flöde vidare ur Guds handlande och alltså en del av 
Guds berättelse. Människans enda möjlighet är därför att låta någon annan 
vara där för sig. Människans enda möjlighet är att dras in i någon annans 
berättelse och bli en del av den.109 Denna andra berättelse är Jesu Kristi 
berättelse, Ordet utropat från korset. Jesus Kristus och tilltalet från kor-
set är människans enda möjlighet. Därmed kan man också säga att män-
niskans enda möjlighet är hörandet av Ordet.  
 

                                                
107 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 110-112, 46,7, 95.   
108 För en problematisering av inkrökthet och självhävdelse som en könsneutral synd se 
t ex Saiving, ”The Human Situation: A Feminine View” i Christ & Plaskow, Womanspirit 
Rising. För en diskussion av ”döden”, se Jackelén, Tidsinställningar, s 85-96, där hon för 
sin diskussion bl a med hjälp av Jüngel. Ang. dödens allvar, se också Jeanrond, Call and 
Response. 
109 “Menschlichkeit eines menschlichen Ich besteht darin, dass ich einen anderen für 
mich dasein lasse.“, Jüngel, “Der Gott entsprechende Mensch“, s 299. 
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Hur är det då med människans språklighet, är inte det en mänsklig möj-
lighet? Så som jag förstår Jüngel är svaret nej, om vi med möjlighet me-
nar att människan med språkets hjälp kan återupprätta sin Guds relation. 
Svaret blir däremot ja, om vi med möjlighet menar, att Gud väljer att 
använda sig av den mänskliga språkligheten (och av specifika språk) när 
Gud kommunicerar.  Å ena sidan är människans språklighet något mot-
taget och givet (en ontologisk förutsättning för Guds kommunikation), å 
andra sidan är användandet av språket en prestation (ontiskt sett), om jag 
förstår Jüngel rätt. Å ena sidan kan vi människor inte definiera oss själva 
och behöver inte hänvisa till vår språkförmåga i vår relation till Gud (on-
tologi). Å andra sidan kan vi använda språkets tecken bättre och sämre 
människor emellan (ontisk nivå). Det mänskliga språkandet och männi-
skors användning av språkens tecken sker i spänningsfältet mellan rela-
tion och relationslöshet och mellan ontologi och ontiskhet.  
 
 
 
Gud - världens hemlighet, synlig på korset 
 
Var är då Gud i situationen? För Jüngel är det viktiga att Gud kommer till 
situationen, inte att situationen är en ”behållare” för Gud. Jüngel argu-
menterar dels emot en distanserad, teistisk, oberörd (apofatisk) eller pla-
tonsk gudsbild, dels emot en gudsbild där Gud helt upplöses i världen 
(panteism). Gud är ingen omnipotent metafysiker, men heller inte konti-
nuerlig närvaro. Jüngel försöker att förena spänningen mellan närhet och 
skillnad i sin gudsuppfattning, dels genom att tala om Gud som den som 
kommer människan närmare än människan är sig själv, dels om Gud 
som differentierad. Bevaras inte denna spänning kollapsar gudsbilden i 
världsbilden, så som Jüngel ser det. Inte heller de mänskliga orden är 
behållare för Gud. Vi förfogar inte över Gud med vare sig våra beteck-
ningar eller prestationer. Men Gud är, enligt Jüngel, världens hemlighet 
eller mysterium (Gott als Geheimnis der Welt). Gud är den som kommer, 
som vill komma, som vill relation. Med andra ord kan man säga att det är 
viktigt för Jüngel, att hålla samman en ekonomisk och en immanent 
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gudsuppfattning. Gud är samtidigt en Gud i sig (dvs treenig relation), och 
en Gud för oss (Guds relation till människorna och skapelsen). 110 
 
Detta kan han säga, därför att han menar att korset ger svar på frågan var 
Gud är. Där blir Gud som ”den kommande” (och den treenige) synlig. 
Det korset ropar ut, tilltalet från korset (tolkat med hjälp av rättfärdiggö-
relseläran), gör det möjligt att alls säga något om Gud. När Guds hem-
lighet delas med människorna på korset förlorar det inte sin karaktär av 
hemlighet, menar Jüngel dessutom. Istället är det tvärt om. Hemligheten 
(mysteriet) fördjupas.111 Korset synliggör Gud som den, som kommer till 
världen, den Gud som är för oss. Denne Gud är de gudlösas Gud, det 
vill säga de relationslösas Gud, de orättfärdigas Gud.112 Denne Gud är 
därmed allas Gud, utan åtskillnad. Korsets tilltal avslöjar för Jüngel en 
Gud som gör det omöjliga, dvs skapar relation ur relationslöshet, liv ur 
död. Att Gud kommer till och identifierar sig med människan Jesus på 
korset innebär inte en total identifikation mellan Gud och människan 
Jesus. Spänningen mellan närhet och differentiering finns i den relatio-
nen, liksom i all relation. Att Gud relaterar till och identifierar sig med 
”den andre” t ex Sonen eller världen, innebär därmed inte att Gud upp-
löses i den andre. Gud kommer den andre närmare än den andre är sig 
själv, och är ändå differentierad.113  
 
Jüngels syn på hur det metaforiska språket fungerar kan sägas vara en 
analogi för hur Gud verkar. Jag återkommer till detta. Det som här kan 
sägas är att Jüngel ser det metaforiska språket som ett spänningsfyllt 
språk, som både synliggör och döljer. De metaforiska satserna och berät-
telserna är dessutom performativa. Satserna gör vad de säger. Och de är 

                                                
110 För Jüngels gudsuppfattning se hela, Gott als Geheimnis der Welt, bl a s 307- 543; ”Der 
Gott entsprechende Mensch”. Ang. immanent och ekonomisk treenighet se även “Das 
Verhältnis von ’ökonomischer’ und ’immaneter’ Trinität ”, s 265-275. Jfr. Zimany, Vehi-
cle for God, s 77-116; Thyssen, Eberhard Jüngel, bl a s 73-100. Jüngel för en diskussion om 
huruvida Gud är nödvändig, och kommer fram till att Gud är mer än nödvändig. Jfr. 
Sigurdson, Kärlekens skillnad, s 125-128, där han diskuterar Jüngels gudsuppfattning.  
111 Jüngel, “Meine Theologie“, s 6 (1-15) i Werthlose Wahrheit.  
112 Mark C Mattes är kritisk till det som han uppfattar som Jüngels ”Gods eye”-
perspektiv, där han menar att Jüngel säger mer om Gud än vad som mänskligt sett är 
möjligt, se Mattes, The Role of Justification in Contemporary Theology, s 50-53, 181-182. Enligt 
min mening ger Jüngel ett konstruktivt bidrag bland andra konstruktiva bidrag. 
113 Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, s 505-511. 
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innovativa. Jüngel ser korset som en ”rotmetafor” för Guds innovativa, 
överraskande och performativa handlande, där det som berättas sker dvs 
Gud skapar liv ur död, nytt ur intet. I en akt av frihet och kärlek, kom-
mer Gud till människorna, därför att Gud är en Gud som är Gud för 
människorna när Gud är sig själv. Detta är ett uttryck för Guds rättfär-
dighet. Detta skeende innebär en rörelse ner i djupet, ner i det som är 
diskontinuerligt med Gud själv.114 Sammanfattningsvis kan därmed sägas 
att Guds rörelse ner i djupet av människans relationslösa och kommuni-
kationslösa situation (som djupast innebär existentiell död), är männi-
skans enda möjlighet. Denna rörelse från Gud till människa blir synlig på 
korset, i korsets skeende, men det finns också en fördold eller hemlig-
hetsfull sida i detta. ”Korset” synliggör, men döljer också den Gud, som 
är både synlig och fördold. Därmed är vi inne på det som också är rätt-
färdiggörelsen skeende. Vi är med andra ord inne på skeendet i situatio-
nen.     
 
 
 

Skeende 
Rättfärdiggörelse, relationsskapande och 
mänskliggörande 
 
 
Hur beskriver Jüngel det skeendet i situationen, dvs det frälsningsskeen-
de, som predikans kommunikationsskeende kan tänkas vara en del av? 
Hur relaterar detta skeende till språk och förändring? Detta är frågorna i 
följande avsnitt. Det skeende som fyller frälsningsskeendet med innehåll 
är rättfärdiggörelsen skeende. Här knyter Jüngel an till reformatorerna. 
Det han dessutom utvecklar är, framför allt, synen på språkets funktion i 

                                                
114 Jüngel, ”Der Gott entsprechende Mensch”, s 308-9. För Jüngel är det metaforiska 
språket det mest autentiska språket om Gud. Att ”korset” eller ”Jesus död och upp-
ståndelse” ses som ”rotmetaforer” innebär att de på det mest autentiska sättet synlig-
gör/talar om Gud så att Gud kommer till tals och det som omtalas sker, dvs vi som hör 
dras in i det hörda. Jag återkommer till detta. Rotmetaforer styr andra metaforer i det 
diskursiva sammanhang de används. ”Guds rike” kan också ses som en rotmetafor, 
Jüngel, Paulus und Jesus. Jfr McFague, Metaphorical Theology. 
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skeendet, där han ser det rättfärdiggörande skeendet som ett språkskeen-
de (Wortgeshehen, Sprachereignis).115 För att beskriva detta vill jag börja med 
begreppet rättfärdighet. 
 
 
 
Kommunikation av rättfärdig relation 
 
Rättfärdighet är för Jüngel ett relationellt begrepp och rättfärdiggörelsens 
skeende är ett kommunikationsskeende som människan dras in i, där 
rättfärdig relation skapas på nytt. Sann rättfärdighet skapar rättfärdighet. 
Det är samma rättfärdighet och samma Ord som gör människan och 
Gud rättfärdiga. Sann rättfärdighet är en rättfärdighet som delar med sig 
och som därför sträcker sig ut till alla människor. Den är allmän och uni-
versell, framhåller Jüngel. Skillnaden mellan min egen rättfärdighet och 
Guds, är att min rättfärdighet endast är min egen medan Guds rättfär-
dighet är en rättfärdighet som delas (eine sich mitteilende). Detta delande 
sker i rättfärdiggörelsens språkskeende.  
 
Rättfärdiggörelsen är ingen frälsningsprocess eller mognadsprocess där 
människan samarbetar med Gud. Asymmetrin mellan Gud och människa 
är allt för stor. Vi kan inte bevisa vår rättfärdighet eller mognad och hän-
visa till dem. Den rättfärdighet som Gud ger är dock inte, som ibland 
hävdats, enbart en tänkt rättfärdighet, utan ett forensiskt (performativt) 
omdöme som innebär en faktisk förändring. Det rättfärdiggörande Ordet 
gör vad det säger. Hela människans existens påverkas. Människan blir 
människa.116 Människan omdefinieras av Gud som rättfärdig, accepterad 
och bekräftad oavsett prestationer. När Gud definierar människan som 
människa är det ingen reduktion. Det omdefinierade Ordet är både ska-
pande och bedömande, ett förlåtande ord och ett som sätter människan 
fri.117 I rättfärdiggörelsens skeende relaterar Gud till oss så att vi upp-
täcker att vi redan är i relation till Gud. Tron utför på ett mänskligt sätt 

                                                
115 Wortgeschehen är Ebelings fras, Sprachereignis är Fuchs, Zimany, Vehicle for God,  s 
25, not 64.  
116 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 63-65, 54-55, 182. 
117 Ang. predikan och skaparordet, se bl a Skjevesland, Det skapende ordet; Wingren, 
Predikan; Engemann, Personen, Zeichen und das Evangelium. 



 68 

detta varande redan i relation mellan Gud och människa (Schon-bezogen-
Sein des Menschen auf Gott).118 Man kan alltså säga att vi människor ontolo-
giskt sett redan har en plats i relation till Gud och samtidigt till varandra, 
men att vi lever i relationslöshet (ontiskt sett), som om detta inte vore 
fallet. Genom tilltalet i rättfärdiggörelsens språkskeende och genom tilli-
ten till detta tilltal, upptäcker vi detta ”redan”. 
 
Rättfärdiggörelsens skeende (korsets skeende) är ett Kristocentriskt ske-
ende som människan dras in i. Gud identifierar sig med människan Jesus 
som dör, dödad av människor. Det är inte Gud som offrar människan 
Jesus. Däremot identifierar sig Gud så med den avrättade Jesus, att det 
blir synligt att här kommer Gud i världen.119 Gud kommunicerar därmed 
sig själv (Selbstentspechung) på korsets plats, som ytterst är relationslöshe-
tens, ensamhetens, dödens, övergivenhetens och intighetens plats, en 
plats där kommunikationen tystnar. Gud skapar en ny kommunikations-
situation mitt i kommunikationslösheten. Detta identifikationsskeende är 
ett uttryck för Guds kärlek. Guds mänsklighet, detta osjälviska engage-
mang, skriver Jüngel, är det tydligaste uttrycket för Guds gudomlighet.120 
Jüngels teologi betonar därmed Guds mänskliggörande, inte människan 
gudomliggörande. Det eskatologiskt avgörande är att Gud till och med 
identifierar sig med gudsövergivenheten. Jüngel säger att Gud drar dö-
den, den totala relationslösheten och övergivenheten, in som en del av 
sig själv. I detta vänds allt upp och ner och ut och in (die Wende der Welt). 
Korsets skeende är alltså inte krönet på ett kontinuerligt skeende, utan en 
vändpunkt.121 Uppståndelsen synliggör detta. Uppenbarelsens hemlighet 
är inte som störst ”bortom” uppenbarelsen på korset, utan i uppenbarel-
sen på korset. På korset är Gud som mest synlig och dessutom som mest 
precis. Jüngel talar om Guds precisa fördoldhet på korset (präzise Verbor-
genheit des Gottes).122  
 

                                                
118 Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, s 221. 
119 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 139.                                                                
120 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 66; Ang  metaforen “offer” 
se s 141-143. 
121 Jfr. Hampson, Christian Contradictions och hennes beskrivning av strukturen i luthersk 
teologi. 
122 Jüngel, “Die Offenbarung die Verborgenheit Gottes“, s 171 (163-182)  i Wertlose 
Wahrheit. 
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Jag har redan nämnt att människan blir omdefinierad som människa i 
rättfärdiggörelsen. Människan mottar sin mänsklighet och blir ”människa 
bland människor”.123 Jüngel talar om detta som en mänsklig expansion 
(anthropologischen Steigerung). Detta kan knytas till tanken att när människan 
definierar sig själv, är det en reduktion. I beskrivningen av denna expan-
sion kommer Jüngel nära mystiken. Människan dras in i ett skeende, Ord-
skeendet, som vänder upp och ner och ut och in på världen, och vänder 
ut och in på människan. Den inre människan kallas och placeras utanför 
sig själv (extra nos). Människan flyttas från en relationslös plats till relatio-
nens plats, från inkrökthetens plats till en plats utanför sig själv. Detta 
sker genom tilltalet utifrån, från Gud (på korset) om Gud. I detta tilltal 
sker en fullständigt ny kvalifikation av människans status, där människan 
placeras inför Gud. Här och nu överskrids. Ett nytt sätt att vara närva-
rande avslöjas, en eskatologisk närvaro.  
 
Rättfärdiggörelsens skeende innebär alltså en rörelse från en reduktion 
till en expansion av människan, där människan, definierad av Gud, är 
mer. Människan expanderar in i frihet, som är en frihet från sig själv. 
Människan ropas in i en ny, mystisk gemenskap, en trosgemenskap, där 
gemenskapen inte är målet utan vägen. Jüngel säger också att människan 
förs in i en väggemenskap, där ”öppna ögon” och ”öppna öron” ges.124 
Det är viktigt för Jüngel att tilltalet har en både positiv och negativ inne-
börd. Det är både konstruktivt och destruktivt. Det gamla (relationslös-
heten) bryts ner, det nya (relationen) byggs upp. Det helt avgörande är 
dock att den positiva effekten är större än den destruktiva. Som exempel 
nämner Jüngel att synden försvinner när den är förlåten, men förlåtelsen 
är alltid mer än syndens försvinnande.  Likaså försvinner den gudlöse i 
det att han (zic) rättfärdiggörs, men inte för att han ska kunna bli rättfär-
dig. Och rättfärdiggörelsen är alltid mer än att den gudlösa personen för-

                                                
123 Jfr. Cöster, Människa bland människor. 
124 “Dort komme ich zu mir selbst. Dort bin ich gerecht. Ausser mir bin ich bei mir. 
Wenn es so etwas wie eine christliche Mystik geben sollte, dann müsste es eine solche 
Mystik der Verschränkung von innen und aussen sein, in der der im Akt der 
Rechtfertigung sich mir zusprechende Gott mich zur Lebensgemeinschaft mit ihm 
herausruft. Sollsche Lebensgemeinschaft  kann freilich nur eine Weggemeinschaft sein.“ 
Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 206-207. Se också bl a s 181-
182; Gott als Geheimnis der Welt, s 536. 
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svinner.125 Vi kan, enligt Jüngel, inte känna synden (eller den fulla vidden 
av relationslösheten) utan evangeliet.  
 
 
 
Med det attraherande språket 
 
Vilken funktion har språket i detta skeende? För Jüngel är rättfärdiggö-
relsens skeende helt sammanflätat med den mänskliga språkligheten. Det 
är där Gud kommer till tals (kommt zum Sprache). I Jüngels teologiska för-
förståelse använder sig Gud av språket. Detta är Guds fria val. När Gud 
kommer till språket dras vi in i kraften (dynamis) i korsskeendet. Gud 
kommer nära. Samtidigt är det viktigt för Jüngel att påpeka att identitet 
utan åtskillnad inte är sann närhet. I korsets skeende omtalas Gud på ett 
sådant sätt, att närheten mellan Gud och människa är mer än enbart 
identitet och avslöjar den konkreta skillnaden. 
 
För att klargöra vad det innebär att dras in använder sig Jüngel (helt kort) 
av språkfilosofen Austins teori om det performativa språket (som jag 
tidigare nämnt), och dennes distinktion mellan ett yttrandes informativa 
sida, ett yttrandes kraft, och ett yttrandes performativa sida (perlocutionary 
act).126 Jüngel lägger till en ännu en dimension till dessa tre, genom att tala 
om språkets ”perlocutionary attractive act”. Med detta vill han uttrycka att 
tilltalet är performativt på så sätt att det attraherar lyssnaren/människan, 
så att människan dras in i en relation som förändrar på djupet. Männi-
skan ”inhämtas”, lämnar sig själv och kommer samtidigt till sig själv. Jag 
har tidigare beskrivit detta som ett skeende som anknyter till det mystika. 
Människorna blir i någon mening attraherade av Gud. I detta attraheran-
de skeende fungerar det narrativa språket bäst (analogier, metaforer och 
berättelser) som redskap.127 Att det metaforiska och narrativa språket 
fungerar bäst beror på att det, enligt Jüngel, bäst tillvaratar tillvarons till-
talskaraktär. Att använda propositionellt språk fungerar sämre. Att det 
metaforiska språket fungerar bättre hör samman med att metaforer är 

                                                
125 Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, s 234-237, se särskilt not 6. 
126 Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, s 11 och not  17. Stiver, The Philosophy of Religious 
Language, s 80-82; se också Austin, How to do things with words. 
127 Thyssen, Eberhard Jüngel, s 53-54.  
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mångtydiga. Det både avslöjar och döljer. Därmed stämmer det med 
Jüngels gudsuppfattning, där Gud både är uppenbarad och dold, både 
nära och differentierad. Gud ses som den som skapar nytt ur intet och 
gör det omöjliga möjligt och i detta korresponderar metaforerna med 
Gud.  
 
Men människan förfogar inte över Guds tilltal genom att använda inno-
vativa metaforer, metaforiska berättelser eller liknelser. Om Gud använ-
der sig av språket, sker det i full frihet. Samtidigt spelar det roll vilka 
tecken som används. Ord är ambivalenta och tilltalet kan fungera som 
lögn. Att det metaforiska språket ändå fungerar bäst, enligt Jüngel, hör 
samman med dess innovativa drag. Det är det språk som avslöjar verklig-
heten, ger nya insikter och möjligheter.128 Jüngel hänvisar i sitt resone-
mang till Luther som menade att ”alla ord får ny mening i Kristus”. 
Denna teologiska princip stämmer med den allmänna hermeneutiska 
erfarenheten, att ord tar mening från det sammanhang som de används i, 
menar Jüngel. Ur teologisk synvinkel har det uppstått ett nytt samman-
hang i Kristus, ett eskatologiskt och existentiellt nytt sammanhang, som 
bryter igenom alla andra sammanhang där ord tidigare använts. Ord an-
vända i detta nya sammanhang får därmed en ny betydelse. Därför är 
trons språk ett metaforiskt språk. Det religiösa språket har dessutom 
både en uppbyggande och en destruktiv kraft, en dubbelhet som är spe-
cifik för metaforen. Man kan säga att den ontologiska struktur som Jüng-
el med hjälp av rättfärdiggörelseläran tycker sig se, är att Gud gör det 
omöjliga möjligt. Detta gäller också metaforerna. De skapar ny överras-
kande mening ur det till synes kända. Världen konfronteras med möjlig-
heten till icke-vara i mötet med metaforer (och med Kristus) och därur 
kan något nytt födas. Metaforen synliggör på ett unikt sätt det som Jüng-

                                                
128 För Jüngels syn på det analogiska språket, se bl a Gott als Geheimnis der Welt, s 383-
408 och “Metaphorisches Wahrheit“, s 103-157. Enligt Zimany förenas Jüngel med 
Heidegger och dekonstruktionalisterna i att inte se språket som ett system av tecken 
som representerar fixerad mening baserad på bedömningar om sant och falskt. Mening-
en kommer före orden. Därmed finns det inte bara ett rätt språk, utan flera, knutna till 
användningen. Orden får sin mening av sitt sammanhang, Vehicle for God, s 50-54. Jüng-
els syn på det metaforiska språket som det primära religiösa språket, och som ett språk 
som både avslöjar och döljer, kan jämföras med McFagues synsätt, se t ex Metaphorical 
Theology. Båda ser spänningen avslöjar/döljer som en styrka, men McFague för också en 
diskussion om metaforer som mist sin spänning utifrån ett genusperspektiv. 
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el kallar för ”tillskott” (Seinsgewinn) i språket (jfr.Ricoeur, ”överskott av 
mening”). Detta tillskott innebär ett överskridande av verklighet. Detta 
tillskott är inte ett gudomligt tillägg. Språket får en ny mening, ett över-
skott av möjlighet. På liknande sätt som metaforer fungerar, så skapas ny 
mening på ett oväntat sätt. Detta tillskott gör det omöjliga möjligt och är 
därmed människans och samtidigt Guds fritt valda möjlighet, eftersom 
Gud är en Gud för oss.129 
 
 
 
Förändring genom nyskapande avbrott  
 
Vad innebär förändring i detta skeende? Den förändring som Jüngel fo-
kuserar är eskatologiskt genomgripande. Tilltalet innebär ett avbrott i 
presterandets kontinuitet, ett eskatologiskt avbrott. Förändringen är på 
liv och död. Den vänder upp och ner på hela tillvaron och relationerna i 
världen. Såtillvida är den dramatisk. Ett tilltal utifrån ger förändring in-
ifrån och påverkar hela människan och människans liv i världen bland 
(de ontiska) relationerna. Människan får en ny självförståelse, en ny guds-
förståelse och en ny förståelse av världen. Gud vänder upp och ner på 
orättfärdigheten när Gud gör den orättfärdige rättfärdig en gång för alla 
och ger människan rätt att leva och att leva tillsammans med andra.130  
 
För att återknyta till synen på människan som mottagare och hörare, så 
uppfattar Jüngel att människan till sitt väsen har en öppenhet för Gud 
och medmänniskor. Ja, människan definieras bland annat av honom, 
som den som är öppen för Gud.131 Det är dock viktigt för Jüngel att 
denna öppenhet inte är en prestation. Han talar istället om den som en 
aktiv passivitet. Vi kan inte alls bidra till vår gemenskap med Gud. Vi kan 
bara ta emot. Vi är delaktiga i vår egen rättfärdiggörelse på ett passivt 
sätt. Vad denna passivitet innebär har diskuterats sen Luthers dagar.132 

                                                
129 Jüngel, “Metaphorisches Wahrheit“ , s 110, 138-139.  
130 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 4-6. “Wer aber bei Gott 
Anerkennung findet, der ist unwiderruflich, der ist definitiv anerkannt. Er hat das Recht, im 
Vollsinn des Wortes zu leben und mit anderen zusammenzuleben.“, s 6. 
131 Jüngel, ”Der Gott entsprechende Mensch“, s 297. Jfr. diskussionen om ”öppenhet” i 
Hilkertkapitlet. 
132 Jfr. Saarinen, God and the Gift, bl a s 47-48.    
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Jüngel försöker att förtydliga det hela genom att säga att det inte är den 
passivitet som döda material har. Istället hänvisar han till den passivitet 
som han menar att Gamla testamentet talar om när det gäller Sabbaten, 
en levande, spontan och skapande inaktivitet. Att inte arbeta på sabbats-
dagen ska då inte ses som en prestation. Det handlar om ett firande. Gud 
öppnar upp oss för sitt Ord och sin nåd, som skapar gemenskap. Vi låter 
öppnandet ske, och njuter/gläds åt det. Detta sker samtidigt. Denna öp-
penhet eller passivitet är en slags spontanitet, där Gud ges plats 
(Raum).133 Glädje, förundran, tacksamhet, tro, hopp, firande är andra be-
grepp som hör samman med denna aktiva passivitet. Vi mottar oss själva 
som älskad skapelse, och ur detta mottagande, ur den kreativa passivite-
ten, föds det ansvarsfulla handlandet, enligt Jüngel.134 Men vi kan inte 
utifrån detta kreativa handlande, denna aktiva passivitet, självklart dra 
slutsatser om Gud.  
 
Men effekten av eller dramatiken i Guds kommande i världen är inte 
automatiskt synlig för alla och envar. Effekten är endast synlig indirekt 
och analogiskt - i tro. Gud använder sig av det som vi känner till i värl-
den och säger att Gud har varit här hela tiden, men vi kan inte själva med 
hjälp av det kända ”ta oss” till denna förståelse. Människan kan som rätt-
färdiggjord syndare till exempel bli fri att leva utan att hävda sig, vilket bl 
a kan ge glädje och förundran, ett nytt sätt att värdera människor där det 
inte finns några omänskliga människor eller monster och där t ex sjuka 
och svaga lyfts fram. Men ingen kan hänvisa till denna (ontiska) psykolo-
giska eller etiska förändring och säga att den självklart korresponderar 
med Gud (Entsprechung). Det kan endast sägas i tro. Det finns alltid en 
differens mellan Guds sätt att relatera och vårt. Å andra sidan kan värl-
dens relationslöshet eller kommunikationslöshet inte heller motbevisa 
Guds kommande och självkommunikation i världen. 135 Utan det direkta 

                                                
133 Jüngel, Das Evangelium von der Rechfertigung des Gottlosen, s 155, se också not 77; “Gott 
– als Wort unsere Sprache“.  
134 Jfr. Brandby-Cöster, Att uppfatta allt mänskligt, s 79, 85-86. 
135 Ang. Jüngels analogi teori (Analogie des Advent) se t ex Thyssen, Eberhard Jüngel, s 51-
66; Webster, Eberhard Jüngel, s 104-117; Webster, ”Justification, analogy and action: 
Passivity and activity in Jüngels´s anthropology”, s 106-142 i  Webster. ed, The Possi-
bilities of Theology;  Spjuth, Creation, Contingency and Divine Presense, s 58-67; Rolnick, Ana-
logical Possibilities.. 
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tilltalet, utan proklamationen av Ordet, hör vi inte Guds indirekta tilltal i 
skapelsen, menar Jüngel. Därmed är vi inne på predikan.  
 
 
 

Funktion 
Ett relationsskapande tilltal  
 
Utifrån denna teologiska förståelse om människornas situation mellan 
relation och relationslöshet och rättfärdiggörelsens relationsskapande 
Ordskeende i denna situation, vad säger då Jüngel om predikans funk-
tion, som en del av detta skeende i situationen?  Predikans funktion är, 
enligt Jüngel, att vara ett Guds tilltal, ett överraskande tilltal utifrån, där 
Gud drar in människorna i en rättfärdiggjord gemenskap, där männi-
skorna blir människor därför att Gud är Gud för dem. Predikans funk-
tion är med andra ord att dra in människorna i en trosrelation. Predikans 
specifika kommunikationsskeende är en del av rättfärdiggörelsens eska-
tologiska skeende, där relation nyskapas.  Den primära riktningen från 
Gud till människa är avgörande. Det som ovan sagts om rättfärdiggörel-
sen gäller för predikan, som en del av skeendet. Några huvuddrag vill jag 
särskilt belysa här. 
 
 
 
Ett relationsskapande tilltal utifrån 
 
Predikan funktion är att vara ett relationsskapande tilltal, att dra in männi-
skan i ett rum fyllt av relation. Detta tilltal gör att människan upptäcker 
sig själv på nytt som troende och samtidigt Gud på nytt som Gud för 
oss.136  Det är ett socialt tilltal som nyskapar församlingen som försam-
ling. Predikans funktion är att återupprätta ett (i tron givet) utrymme där 

                                                
136 “Gott bringt sich im Wort von der Versöhnung selbst, aber Gott bringt nicht sich 
allein zur Sprache; sondern er bringt eine neue Situation zur Sprache; die Situation der 
Versöhnung, in der wir als Glaubende mit ihm, weil mit Christus, beienender sind.“ 
Jüngel, “Was hat die Predigt mit dem Text zu tun?“, s 134. 
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Gud och människorna ges utrymme att få finnas som distinkta, men 
ändå nära. Det är ett utrymme där det inte är handlingarna eller benäm-
ningarna som definierar människorna, utan Guds rättfärdiggörande tilltal. 
Var och en dras in i rättfärdiggörelsens skeende och upptäcker samtidigt 
att detta är ett socialt tilltal riktat till alla (versammelnde Sprache). Sätten att 
beskriva det som sker kan variera, men Jüngel betonar tilltalets befriande 
karaktär.137  
 
Predikans funktion är att vara ett tilltal utifrån. Att tilltalet kommer ut-
ifrån, från en instans utanför människan, hör samman med den primära 
riktningen, från Gud till människa, som Jüngels teologiska struktur har. 
Tilltalet säger oss människor det vi inte kan säga oss själva inifrån oss 
själva.138 Orsaken är dock inte psykologisk utan ontologisk. Och hör 
samman med differensen mellan Gud och människa. Samtidigt betonar 
Jüngel närheten mellan Gud och människa. Gud kommer på korset 
människan Jesus närmare än han är sig själv, och i förkunnelsens Ord 
kommer Gud oss människor närmare än vi kan komma oss själva, när vi 
dras in i tilltalet. Gud är den primära kommunikatören, men Gud är som 
mest Gud när Gud är som mest mänsklig och kommer som mest nära i 
det djupast mänskliga. Att tilltalet kommer utifrån betyder därför inte 
ovanifrån (i hierarkisk mening), utan nerifrån djupet av det mänskliga på 
korset. Tilltalet kommer från korsets plats som är relationslöshetens plats 
och därmed mänsklighetens plats. Jüngel försöker här med sitt språkbruk 
att både värna asymmetrin och närheten mellan Gud och människa, men 
motverka en hierarkisk och dualistisk gudsuppfattning.  
 
Predikans funktion är att väcka tro. Tro innebär därmed en självupptäckt 
som sker samtidigt med att vi upptäcker ”Gud för oss”.139 Jüngel talar 
                                                
137 Jüngel, “Die evangelische verstanden Gottesdienst“ s 297 (283-310) i Wertlose 
Wahrheit. 
138 “Und auch dies kann sich der Glaube nicht selber sagen, dass allein der Glaube 
rechtfertigt. Das muss ihm gesagt werden“, Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des 
Gottlosen, s 216. Jfr. Brandby-Cöster i ”Predikans tilltal“: “Förkunnelsen blir ett tilltal 
som överröstar hans egen, annars ganska påträngande historia. Hans elände blir inklu-
derat i Guds nåd. Här tror jag att predikans poäng finns. Den andres räddande och levande 
röst ändrar vår historia, vårt minne och våra tankar om framtiden. Predikans roll blir då 
att i vårt öra och i vårt sinne skapa en annan berättelse om vårt liv: ”Han mener nog 
mej mä.’”, s 66. 
139 Jüngel, Gott als Gehiemnis der Welt , s 220. 
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om tro som en ”erfarenheternas erfarenhet”. Det är en erfarenhet, som 
inte är ett tillägg till annan erfarenhet, utan en erfarenhet av tillit som 
genomsyrar allt (jfr. mystik, extas). Tro innebär i Luthers anda mer av 
tillit än av försanthållande.140 Trons ögon ser överraskande på ett nytt 
sätt i det givna. Men predikan behöver höras, för att detta ska ske.  
 
 
 
Ett mänskliggörande tilltal 
 
Proklamationen av Ordet är enda möjligheten för människorna att se 
Gud i världen. Proklamationen behöver höras. Denna proklamation sker 
primärt i predikan (men också i sakramenten). Man brukar säga att pro-
testantisk teologi är hörandets teologi, medan katolsk är seendets (jfr. 
Hilkertkapitlet), men Jüngel talar om nödvändigheten av att se det man 
hör. Om vi inte ser det vi har hört, har vi inte hört någonting. Han ar-
gumenterar här med hjälp av Jesus ord: ”Se, på liljorna på marken!” (Luk 
12:27), där han menar att hörandet av tilltalet i Jesu ord öppnade männi-
skornas ögon för vad liljorna hade att säga (liljornas tilltal).141 Det är pre-
cis detta som predikans tilltal gör. För Jüngel är predikans primära funk-
tion däremot inte att vara undervisande, att förklara eller informera om 
Gud. Syftet är inte ens att förklara om rättfärdiggörelsens skeende. Inte 
heller är predikans funktion att skapa moraliska människor, att övertala 
eller att omvända.142 Predikan är en del av rättfärdiggörelsens skeende 
och även om predikan också alltid kommunicerar om Gud, så är det 
Gudskommunikationen (Guds självkommunikation), som är det effekti-
va.   
 
Vi människor kan, enligt Jüngel, inte känna Gud utan predikan, eftersom 
Gud utan predikan blir stum. Vi kan inte känna oss själva eller varandra 
heller. Lite tillspetsat kan man säga att Gud gör sig beroende av predikan 

                                                
140 Jüngel, Gott als Gehiemnis der Welt , s 243, 225-227.  
141 Jüngel, Das Evangelium von der Rechfertiggung des Gottlosen, 173-174. Se också hans kyr-
kokritiska not 128.   
142För Luther var den pedagogiska eller didaktiska funktionen hos predikan också se-
kundär. Predikan var ett frälsande skeende, en kamp för själarna, Meuser, ”Luther as 
preacher of the Word of God”, s 136-148. 
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som platsen för sitt tilltal. Det innebär dock inte att predikanten förfogar 
över Gud. Gud kommer av egen fri och kärleksfull vilja och säger ja till 
människan. Predikan gör därmed människan till människa. I predikans 
skeende upptäcker de församlade att Gud tar deras plats i den egna plats-
lösheten och relationslösheten, att Gud kommunicerar sig själv mitt i 
kommunikationslösheten. Allt blir ut- och invänt och nyskapat.    
 
 
 
Sammanfattning om Jüngels komplexitetsreduktion 
 

• Situation. Situationen för oss människor beskrivs som ett spän-
ningsfält mellan relation och relationslöshet.  Problemet är att vi 
som sociala och språkliga varelser, försöker att definiera oss själ-
va och vårt värde och prestera rätten till en plats i relation till 
Gud och våra medmänniskor, en relation som redan är given av 
Gud ontologiskt sett, som vi inte kan eller behöver ta oss. Detta 
leder till reduktion av det mänskliga, med relationslöshet, orätt-
färdighet, kommunikationslöshet och ytterst död, en situation 
som människan inte ensam kan förändra. 

• Skeende. I denna situation beskrivs skeendet som ett rättfärdig-
görande eskatologiskt avbrott där Gud kommer och kommunice-
rar sig själv och drar oss människor in i relation till sig och var-
andra, genom att vara där för oss och ta vår plats i relationslöshe-
ten på nytt och på nytt. Detta innebär en expansion av det 
mänskliga, där vi människor definieras som mänskliga männi-
skor, dvs i relation till Gud och varandra, på nytt. Detta rela-
tionsskapande skeende kommuniceras i ropet/tilltalet från kor-
set, där Gud överraskande kommunicerar sig själv genom att 
identifiera sig med människan Jesus i hans relationslöshet och 
kommunikationslöshet, dels genom proklamationen av detta ske-
ende. Detta kommunikativa och relationsskapande skeende dras 
människan som lyssnare och mottagare in i. Det rättfärdiggöran-
de skeendet är med andra ord performativt, det skapar en ny be-
friad livssituation.     

• Funktion. Som en del av detta skeende är predikans funktion att 
vara ett Guds tilltal utifrån och en plats för Guds självkommuni-
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kation. Predikans funktion är att vara ett performativt tilltal, som 
drar in oss människor i relation till Gud och varandra, att säga 
oss människor det vi inte kan säga oss själva - att Gud är en Gud 
för oss, som ger oss vår plats tillsammans med Gud och varandra 
oavsett prestationer och definitioner. Därmed är predikans funk-
tion att vara ett befriande tilltal, som befriar till ett liv i tacksam-
het, glädje, tillit, människovärde och ansvarighet, genom att det 
gör oss tacksamma, glada, tillitsfulla och ansvariga.  

 

 
 

Konsekvenser 

I detta avsnitt diskuterar jag konsekvenserna av denna predikoteologiska 
komplexitetsreduktion för synen på predikanten, synen på gudstjänsten 
och församlingen, synen på bibeltexterna och slutligen synen på predi-
kans språk, innehåll och form.  
 
 
 
Den osynlige, men narrative predikanten 
 
Vilka konsekvenser får Jüngels predikoteologi för synen på predikanten? 
Det viktiga i denna predikoteologi är att predikanten är i samma mänsk-
liga situation som alla andra. Predikanten är därmed primärt en hörare 
och mottagare, beroende av Guds rättfärdiggörande tilltal utifrån. Predi-
kanten är också del av en relationslös tillvaro, med lika stor benägenhet 
att söka efter bekräftelse via prestationer, som alla människor. Jüngel 
talar om predikanten som en del av det allmänna prästadömet där alla är 
kallade och där alla ges samma plats i relation till Gud och varandra. Han 
talar också om alla som vandrare på trons väg (glauben lernen.). Prästen 
som ämbetsbärare är visserligen kallad att predika och förvalta sakramen-
ten, men det ger inte prästen en specifik auktoritet eller karaktär. Allt 
Gud ger har redan getts till alla i det allmänna prästadömet.143 Predikan 
är, med andra ord, inte är en plats för predikanten att definiera sig själv 

                                                
143 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 216-218. 
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eller rättfärdiga sin existens. Predikofunktionen är given för församling-
ens skull, därför att det finns det som vi människor inte kan säga oss 
själva. Predikanten är kallad att vara en hörare bland hörare. 
 
För övrigt är predikanten, i Jüngels komplexitetsreduktion, förhållande-
vis osynlig. Detta följer av att det inte är predikanten som är den ontolo-
giskt sett primära kommunikatören, utan Gud. Jüngels teologi är mer 
fokuserad dels på den mänskliga användningen av språket i ontologisk 
mening som en del av det givna mänskliga språkandet, dels på det meta-
foriska språket i sig, än på de konkreta människorna som använder språ-
ket och väljer ord, liknelser, berättelser och metaforer eller tolkar inne-
börder. Denna parentes om den konkreta predikanten blir problematisk 
eftersom predikanten riskerar att hamna i ett ingenmansland med trycket 
av ”Guds ord” vilande på axlarna, samtidigt som det är Gud som fritt 
väljer att komma och tilltala. Det blir delvis oklart vad som är predikan-
tens val.144  
 
Några konkreta råd ges dock av Jüngel, råd som enligt min mening 
anknyter till predikantens ”osynlighet”: Predikanten bör inte lyfta fram 
sig själv eller sin egen erfarenhet som förebildligt eller som exempel. 
Predikans ”jag” ska endast tänka på Gud och medmänniskan. Predikan 
ska vara ärlig och taktfull, men inte genom att häva ur sig floskler som 
”Det har jag själv varit med om” eller ”du och jag och jag och du”.145 
Det centrala för Jüngel är att predikanten är en rättfärdiggjord syndare, 
inte en förebild. Samtidigt präglas Jüngels predikoteologi av en tillit till att 
Gud kommer till tals i predikan, en tillit som får konsekvenser för synen 
på predikanten. Gud väljer att komma till tals i predikan, därför att Gud vill 
gemenskap och använda predikans kommunikationssituation till detta. Det 
är endast att lita på. Indirekt använder Gud därmed predikanten, som en 
i den sociala gemenskapen. Detta är också att lita på. Det betyder inte att 
det inte skulle finnas hinder (brus) i vägen för kommunikationen. Rela-
tionslöshet som otro och misstro är centrala hinder. Dessa kan inte pre-
dikanten undanröja. Det gör Gud. Språket som hinder diskuterar Jüngel 
dock en del och då det propositionella språket som ett hinder.  
 

                                                
144 Engemann, Personen, Zeichen und das Evangelium, s 43-44, 278-279. 
145 Jüngel, “Was hat die Predigt mit dem Text zu tun?“, s 142. 
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Mitt i denna tillit till Guds självkommunikation, formulerar Jüngel ändå 
några kriterier för en fungerande Gudskommunikation: Predikan bör ske i 
gudstjänsten. Predikan bör vara textnära. Predikan bör använda metafo-
riskt och narrativt språk. Jesu död och uppståndelse bör fungera som 
styrande rotmetafor. Predikan bör ske i uppståndelsens kraft. Några av 
dessa kriterier återkommer jag till i det följande.  
 
 
 
I en hörande och berättande kyrka 
 
Vilka konsekvenser för synen på gudstjänsten och församlingen får 
Jüngels predikoteologi? Ett av de kriterier Jüngel nämnde när det gäller 
predikans som Guds tilltal är att predikan bör ske i kyrkans gudstjänst. 
Jüngel menar att platsen för predikan är kyrkan, men man kan snarare 
vända på det och säga att där Gud kommer till tals i predikan, där är kyr-
kan. Det är inte institutionen som gör kyrkan, det är proklamationen. 
Det är med andra ord Guds tilltal som konstituerar kyrkan. De männi-
skor som hör predikan är redan när de hör predikan placerade i en väv 
av relationer, där Gudsrelationen är den ontologiskt sett primära. Predi-
kan är därmed inte primärt ett individuellt fenomen, utan ett socialt. När 
proklamationen av Ordet hörs förenas människor på nytt i hörandet. Att 
höra och motta tilltalet i predikan är därmed ett ”sätt” att vara tillsam-
mans med Gud och med varandra som befriad gemenskap. Allt är redan 
eskatologiskt sett gjort ”i Kristus”, detta är det befriande. Gud bryter 
igenom all faktisk, ontisk relationslöshet. Istället är det frihetens Ande 
som är gudstjänstens ande. Firande, tacksamhet, glädje och förundran är 
därmed gudstjänstens anda.  
 
Gudstjänsten korresponderar med Guds handlande.146 I gudstjänsten blir 
evangeliet om Guds självkommunikation till samtida verklighet.147 Det 
innebär att söndagens gudstjänst är en mänsklig social institution, som 

                                                
146 “Das gottesdienstliche Handeln ist im strengen Sinn analoges,  dem Werk Gottes 
entsprechendes Handeln, ein Gottes Werk bezeugendes, und zwar wirksam bezueugendes 
Handeln: eben Darstellung als Darbietung: ’nimmt hin und iss...’.“, Jüngel, “Der 
evangelisch verstandene Gottesdienst“, s 304 (283-305) i Werthlose Wahrheit. 
147 Thyssen, Eberhard Jüngel, s 70. 
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samtidigt är ett mänskligt avbrott och ett gudomligt avbrott. Gudstjäns-
ten hjälper människan att förvånat upptäcka sig själv som en mottagare 
som inte behöver prestera sig själv. Människan upptäcker att Gud är in-
tressant i sig, att världen är Guds och inte främst en produkt av männi-
skans verksamhet. Gudstjänsten fortsätter sedan ut i arbetsveckan.148 
Rättfärdiggörelsens skeende är för Jüngel den bästa grunden för etiken. 
Genom att betona sabbatsdagen, uppfattar jag att Jüngel betonar det 
regelbundna, söndagliga gudstjänstfirandet. Människan behöver det re-
gelbundna avbrottet, där människan är i kreativ passivitet. Människorna 
behöver igen och igen höra tilltalet utifrån. Konsekvensen av ett mer 
oregelbundet gudstjänstfirande säger Jüngel inget om. Det som vidare är 
centralt i församlingens liv är att människorna inte definierar sig själva. 
Mänsklighet kan inte graderas, inte heller positioner, fromhet eller annat 
som ger rätt till gemenskap. Kyrkans människor är inte en annan slags 
människor. Alla är rättfärdiggjorda syndare. Jüngel uppfattar att det är 
kyrkans mission att värna om denna människosyn också idag. 
 
Kyrkan är inte enbart en hörande gemenskap, utan också en berättande. 
Kyrkan är den gemenskap som berättar de ”farliga” berättelserna om 
Jesus Kristus.149 Att de är farliga innebär att deras tilltal drabbar och ska-
par nytt. De berättar om korsets skeende tolkat som rättfärdiggörande 
skeende, som lyssnarna dras in i.150 Att förmedla dessa berättelser är kyr-
kans ansvar. 
 
 
 
Med tilltalets hermeneutik 
 
Vilken syn får denna predikoteologi för synen på predikans förhållande 
till Bibelns texter? Ett av de kriterier för att tilltal sker, som Jüngel näm-
ner handlar om att predika textnära (am Text bleiben). Poängen med denna 
formulering är inte att predikan ska förklara texten med hjälp av histo-
risk-kritisk och dogmatisk metod. Gud ska inte förklaras. Istället handlar 
det för predikanten om att höra och dras in i tilltalet i bibeltexten och 

                                                
148 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, s 225-227. 
149 Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, s 426. 
150 Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, 182-183.  



 82 

förkunna detta tilltal. Detta är att vara nära texten. Predikans eget tilltal 
är knutet till det relationsskapande tilltalet i bibeltexten. I ontologisk me-
ning är situationen då (textens historiska då) densamma som situationen i 
nutid. Då som nu präglas människors liv av relationslöshet och försök att 
prestera sitt värde. Då som nu skapas ny kontext ”i Kristus”. Sker det 
relationsskapande tilltalet kan Bibeln (och predikan) sägas vara Guds ord, 
sker det inte kan inte heller Bibeln sägas vara Guds ord, enligt Jüngel.  
 
Rättfärdiggörelsen genom tron är för Jüngel en hermeneutisk tolknings-
nyckel i relation till bibeltexten och kan tänkas sammanfatta vad textnära 
läsning betyder. Men han talar också om Jesu död och uppståndelse som 
en tolkningsnyckel. För honom sammanfattar det förra det senare. Jag 
uppfattar att han följer Luthers tanke att de texter som ”driver Kristus” 
är de viktiga. I Nya testamentet är kristologin konstant, medan antropo-
login varierar, menar Jüngel. I texternas narrativa skeende sker ett till-
skott. Gud kommer i Jesus Kristus, det är det skeende som alltid är det-
samma, medan uttrycken och språket varierar. Jüngel använder begrep-
pet ”översätta”: dels översätta textens situation, dels hörarnas situation. 
Han kan också med Luther säga att texten utlägger sig själv. För Jüngel 
hör detta påstående samman med hans syn på tilltalet som hämtar in den 
hörande, och drar den troende in i relation.151 Jüngel använder det jag 
skulle vilja kalla för tilltalets hermeneutik i förhållande till predikan. För-
utsatt kriterierna jag nämnt, så har Jüngel tillit till att tilltal sker. Därför 
skulle man också kunna kalla detta för tillitens hermeneutik, som ur ett 
trosperspektiv förutsätter att Gud kommunicerar sig själv eftersom Gud 
vill kommunikation.152  
 
 

                                                
151Jüngel, ”Was hat die Predigt mit dem Text zu tun?”, s 138 i Predigten. För en samman-
fattning av Jüngels hermeneutik se Zimany, Vehicle for God, s 65-75. Ang. exegetik, her-
meneutik och kristologi, se Webster, Eberhard Jüngel, s 25-38.    
152 Predikan sker, så som jag ser det, i ett spänningsfält mellan tilltal och icke-tilltal, 
vilket bidrar till predikans komplexitet. Matthias J Raden jämför Jüngel med Paul Rico-
eur, där den senare står för icke-tilltalets hermeneutik, medan Jüngel står för tilltalets, se 
Raden, ”Hermeneutik der Entsprechung order Hermeneutik der Nicht-ensprechung”. 
Ang. bibeltexten som sekundär i förhållande till förkunnelsen, se t ex Wingren, Predikan; 
Cöster, Skriften i verkligheten och även ”Skriften som probersten”, s 113-139 i Tolkning för 
livet.   
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Med språket som attraherar och drar oss in 
 
Den sista frågan är vilka konsekvenser för synen på predikans språk, in-
nehåll och form som Jüngels predikoteologi får? Jüngel argumenterar för 
användningen av det metaforiska språket, eftersom han ser det som ett 
mänskligt språk som är performativt och attraherande och drar in män-
niskan i ett relationellt skeende. Det tar med lyssnaren på en väg, likt en 
pilgrim, skriver han.153 Jüngel betonar samtidigt att det behövs tid att dras 
in, tid att bli ”attraherad”. Den tid Jüngel talar om är ”nådens tid”. Det är 
den tid det tar för människan att bli bekant med sig själv och Gud blir 
bekant för människan, om än hemlighetsfull. Denna nådens tid kan på 
ett analogt sätt jämföras med den tid det tar att dras in i en god berättel-
se. Det är en tid som inte kan mätas med klockan. 154  
 
Utifrån Jüngels språkfilosofi är det främst de narrativa texterna och Jesu 
liknelser (utvidgade metaforer) som tillvaratar språkets tilltalskaraktär. 
Liknelserna är inte mindre klara i sitt tal om Gud, de är istället, enligt 
Jüngel, mer precisa. Liknelserna är performativa och attraherande, där 
syftet med att berätta dem är inte att få lyssnarna att förstå t ex ”Guds 
rike”, utan att dras in i det. Jüngel talar om liknelserna som en vandring 
genom det mänskliga.155 Liknelserna ger lyssnaren utrymme (Raum). De 
söker upp oss i vår egen värld och ger plats i tillit. Guds rike ger en smak 
av sig själv. Jüngel uppehåller sig främst vid Jesu liknelser, men samtida 
liknelser kan också fungera som tilltal. Förutsättningen är att de stämmer 
med rotmetaforen ”Jesu död och uppståndelse”. Man kan också säga att 
förutsättningen är att de ”driver Kristus”. 
 
 
 
 
                                                
153 ”Im Glauben wird diese Auszeichnung bejaht, insofern der Glaubende den 
Menschen als das Gott ensprechende Geheimnis wahrt. Er tut das, in dem er sich vom 
zur Welt kommenden Gott so mitnehmen lässt, das innerhalb der Welt neue Wege der 
Menschheit zu sich selbst möglich werden.“ Jüngel, Gott als Gehiemnis der Welt, s 536.  
154 Jfr. “lyssnandets tid” hos Wingren, Predikan, s 78. 
155 Jüngel, “ The World as Actuality and Possibility”, s 121 (95-123)  i Theological Essays; 
Paulus und Jesus;  Zimany, Vehicle for God, s 67-69. 
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Sammanfattning om konsekvenserna  
 
Jüngels predikoteologi får konsekvenser i synen på:  
 

• Predikanten ses först och främst som en hörare och mottagare 
bland andra (ontologiskt sett), som inte med sina prestationer 
och definitioner bör stå i vägen för Guds tilltal (Guds performa-
tiva och relationsskapande rop från korset), men som också är 
ansvarig (ontiskt sett) för att välja ett predikospråk där tillvarons 
tilltalsfunktion tas tillvara.  

• Församlingen ses som en gemenskap som får motta sin relatio-
nalitet och mänsklighet i predikans tilltal oavsett prestationer och 
definitioner (är rättfärdiggjorda syndare).  Församlingen består av 
personer som i tilltalet får höra att de är lika inför Gud och lika 
värda inför varandra och att de är indragna i en ny eskatologisk 
och relationell kontext ”i Kristus”. Denna relationella likhet gäll-
er alla människor (Gud är Gud för alla människor), men vi män-
niskorna behöver höra detta igen och igen, och dras in i gemen-
skapen genom det performativa tilltalet i predikan. Gudstjänsten 
ses som en plats för aktiv passivitet, dvs en befriad,  firande och 
glädjefylld trosgemenskap, där Guds relationsskapande rop från 
korset hörs och firas. 

• Bibelns texter ses som texter med en ontologisk situation lik 
predikans mänskliga situation mellan relation och relationslöshet, 
men ontiskt dvs historiskt och samhälleligt annorlunda. Framför 
allt är det berättelserna om Jesus och liknelserna som Jesus berät-
tar, som lyfts fram som särskilt performativa (texter som ”driver 
Kristus”). När de berättas (inte som återberättelser, utan som 
samtida berättelser) på nytt i predikan dras lyssnarna in det rätt-
färdiggörande skeendet. 

• Predikans språk bör helst vara metaforiskt, eftersom detta 
språk är innovativt och överraskande och både avslöjar och döl-
jer, vilket korresponderar med Gud som nyskapare och som både 
avslöjad och dold. Tillvarons tilltalskaraktär tillvaratas bäst av 
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detta språk. Formen bör helst vara narrativ, eftersom detta bäst 
tillvaratar skeendekaraktären hos Guds tilltal i historien och är en 
form som lyssnarna kan dras med i. Innehållet bör hålla sig till 
berättelserna om Jesus, och Jesu liknelser, men andra berättelser 
kan användas om de korresponderar med berättelsen om Jesu 
död och uppståndelse, och därmed är berättelser där tillta-
let/ropet från korset hörs.  

 
 
 

Diskussion 
 
I denna predikoteologiska komplexitetsreduktion ger rättfärdiggörelselä-
ran struktur åt tanken. Läran tänks synliggöra en ontologisk och därmed 
ursprunglig struktur i tillvaron, med en entydig riktning - givandets rörel-
seriktning, från Gud till oss människor. Guds relationsskapande, kom-
munikativa och rättfärdiggörande initiativ och aktivitet kommer först 
enligt denna struktur. Vi människor är dessutom helt beroende av Guds 
kommunikativa, relationsskapande, rättfärdiggörande tilltal för vår exi-
stens. Detta är enkelt. Allt annat är sekundärt. Predikans funktion är att 
vara ett skeende där Gud kommunicerar sig själv i den mänskliga kom-
munikationen. Denna komplexitetsreduktion uttrycker dessutom en tillit 
till att predikan är ett sådant skeende, där Gud kommunicerar och rela-
tioner återupprättas. Så enkelt är det. I denna (och varje) predikoteologi 
kan allt diskuteras. Syftet är inte att göra det här, utan endast att kort dis-
kutera några av styrkorna och svagheterna i denna reduktion av kom-
plexiteten. Styrkorna hör samman med hur den, enligt min mening, tar 
komplexiteten på allvar, svagheterna hör samman med det som hamnar 
utanför fokus.  
 
Komplexiteten tas, enligt min mening, på allvar, genom att denna predi-
koteologi låter oss människor vara komplexa subjekt och i komplexa 
relationssituationer. Det komplexa ses som en del av den mänskliga exi-
stensen i ontisk mening. Det som är det viktiga är att det inte är komplex-
iteten i våra livssituationer eller relationer som definierar oss. Det mänsk-
liga kan inte infångas av några mänskliga försök till att beteckna, förklara, 
beskriva eller med ord och handlingar sammanfatta vad det är att vara 
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eller bli människa eller hur människornas situation ser ut eller borde se 
ut. Försök att ge ord åt det mänskliga ses som nödvändiga att göra (det 
är en del av det mänskliga att försöka), men utifrån denna predikoteolo-
gis teocentriska perspektiv är det Gud som definierar oss människor. Det 
innebär att definitionen av vår mänsklighet kommer från en annan posi-
tion än vår egen mänskliga. Guds tilltal gör en komplexitetsreduktion, 
kan man säga, som befriar från definitionernas vanmakt eller presta-
tionskramp, är tanken. Huruvida detta är en befriande tanke, beror av 
den gudsuppfattning som knyts till detta tilltal.  
 
Den komplexitet i den mänskliga situationen som framför allt lyfts fram 
här är spänningen mellan relation och relationslöshet. Dessa begrepp 
fungerar som övergripande ontologiska samlingsbegrepp, som kan kon-
kretiseras och inkludera många olika former av mänskliga ontiska erfa-
renheter. Detta är en styrka hos begreppen, enligt min mening. De beto-
nar dessutom människan som social varelse, och utmanar en snävt indi-
vidualistisk teologi, vilket är en styrka. Denna predikoteologi hävdar 
dessutom att samtidigt och mitt i mängden av relationssituationer är vår 
Gudsrelation den mest avgörande. Denna relation är sammanvävd med 
alla andra relationer, inte i stället för dem. Därmed placerar denna predi-
koteologi oss mitt våra relationer igen och igen. Det är där vi har vår 
plats att leva och låta leva som upprättade människor.  
 
Komplexiteten i kommunikationssituationen tas också på allvar, genom 
att spänningen i gudsuppfattningen lyfts fram. Strävan är att synliggöra 
både en Gud som är annorlunda, dold (en Gud som vi människor inte 
förfogar över med våra definitioner och prestationer) och en Gud som 
blir synlig och till och med kommer oss närmare än vad vi människor 
kan komma oss själva. Det är en gudsuppfattning som vill uttrycka att 
Gud samtidigt är Gud för oss (närhet), och en Gud som handlar fritt 
(annorlundaskap). En styrka är, enligt min mening, att Guds annorlunda-
skap inte knyts till en maktposition ovanför människorna i hierarkisk 
mening, utan att Guds position beskrivs som en position nerifrån djupet 
av det mänskliga. Det är därifrån tilltalet kommer. Detta är mycket vik-
tigt, för att tilltalet inte ska bli ett förtryckande tilltal. Denna position 
problematiseras dock inte i relation till det androcentriska språket i denna 
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teologi.156 Korsets position beskrivs som dubbel genom att den dels är 
kommunikationslöshetens och relationslöshetens plats, dels är en plats 
där kommunikation sker och där ny relation skapas och människor upp-
rättas. Korset ses som en metafor för denna paradoxala dubbelhet och 
för det skeende där Gud kommunicerar i kommunikationslösheten. Kor-
sets kommunikationsskeende både avslöjar och döljer Gud. Enligt denna 
komplexitetsreduktion avslöjar korset dessutom mer om Gud än det döl-
jer, ett påstående som är svårt att diskutera.  
 
Denna predikoteologi bygger på tilliten till att Gud vill kommunikation 
och att kommunikation faktiskt sker i predikan. Detta ses som Guds löf-
te. Denna tankekonstruktion är svår att diskutera, dels eftersom det inte 
finns något som vi kan erfara som kan fungera som bevis för att tilltal 
inte har skett, dels eftersom inget heller kan bevisa att tilltal har skett. 
Världen, kyrkan, erfarenheten, predikan kan inte bevisa att Gud verkar 
befriande och relaterande, eller att den befrielse som sker i världen har 
med Gud att göra. Vi kan höra korsets tilltal i predikans tilltal. Vi kan 
göra en ”erfarenheternas erfarenhet”. Men allt kan också tänkas annor-
lunda. Å andra sidan kan denna komplexitetsreduktion inte heller mot-
bevisas. Bara för att vi inte känner eller förstår det hela på ett visst sätt, 
betyder det inte att Gud inte drar oss in i relation till sig. Tron bryter 
igenom allt detta och är en tillit som varken bygger på bevis eller motbe-
vis, utan på ett tilltal som drabbar oavsett. Knutet till detta är betoningen 
på att vi människor som grupp och individuellt behöver höra det tilltalet 
från Gud igen och igen - på nya sätt. Möjligen kan man säga att det är ett 
sätt att ta den postmoderna människan på allvar, där allt i nästa stund 
kan tänkas annorlunda. Enligt denna predikoteologi är tro inget som vi 
har och bär omkring på. Tro är i stället den yttersta komplexitetsreduk-
tionen, det omöjligas möjlighet. Den kontinuerliga tron sägs däremot 
inget om, vilket är en svaghet i denna konstruktion. 
 
Komplexiteten i predikosituationen tas också på allvar, genom att det 
mänskliga språket problematiseras. Denna predikoteologi tar framför allt 
avstånd ifrån predikan som primärt informativ eller förklarande. Den tar 
också avstånd ifrån bruket av entydiga påståendesatser, som om det som 

                                                
156 Se t ex Thompson, Crossing the Divide, som formulerar en feministisk, luthersk kors-
teologi. 
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behöver sägas gick att sägas entydigt. I stället betonas språkets komplexi-
tet genom att det metaforiska språkets lyfts fram som det bästa att an-
vända. Spänning mellan det som synliggörs och det som döljs i metafo-
rerna (de metaforiska satserna, liknelserna och berättelserna) tänks korre-
spondera med spänningen i det dubbla skeendet, där Gud sägs kommu-
nicera i den mänskliga kommunikationen och både blir synlig och dold.  
Det metaforiska språkets performativa funktion tänks korrespondera 
med det gudomliga performativa skeende, där Gud gör det Gud säger i 
Kristusskeendet. Det metaforiska språkets överraskande och innovativa 
sida tänks korrespondera med Guds överraskande och innovativa nyska-
pande. Och det narrativa förloppet i en berättelse, som lyssnarna kan 
dras in i, tänks korrespondera med den tid lyssnarna behöver för att dras 
in i det rättfärdiggörande skeende där relation skapas.  
 
Jag har tidigare sagt att en reduktion av komplexitet också innebär att 
något faller utanför fokus.  När det gäller denna predikoteologi, så utma-
nas den av erfarenheter av icke-tilltal. Man kan säga att en svaghet i den-
na predikoteologi är att den inte tillräckligt problematiserar människors 
komplexa erfarenheter av att höra predikans tilltal. Den utmanas av att 
människor går till kyrkan och inte hör något tilltal, inte upplever sig som 
indragna i positiva relationer eller upprättade och accepterade. Relations-
lösheten kan upplevas som lika stor före predikans skeende, som under 
det och efter det. Lyssnaren upplever sig inte drabbad av en erfarenhe-
ternas erfarenhet. Predikan tycks inte skapa nytt, utan vara i kontinuitet 
med relationslösheten. Vi kan hävda att det är bruset (tolkat som otro 
eller bristande tillit) i kommunikationen som är så starkt, att tilltalet inte 
hörs. Här finns ett problem som hör samman med den konkreta lyssnar-
situationen, som inte tillräckligt fokuseras.  
 
Komplexiteten i predikantens dubbla roll av talare/tolkare och lyssna-
re/hörare problematiseras inte heller tillräckligt i denna predikoteologi. 
Det finns, enligt min mening, en problematik i om predikanters privata 
erfarenheter blir normerande för församlingens förståelse av hur en 
Gudsrelation kan eller borde se ut, eller hur ett kristet liv kan eller borde 
vara, en problematik som lyfts fram här. Problemet hör, enligt min me-
ning, samman med predikanten- och ämbetsbärarens position och att 
prästen ofta är den enda som blir privat på detta sätt i den offentliga 
gudstjänsten. Den privata kan skymma evangeliet. Samtidigt kan inte 
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predikanten gömma sig även om predikanten försöker. Predikanten syns 
och hörs och är den som tolkar bibeltexter, väljer metaforer och berättel-
ser, och de valen sker inte från en neutral eller objektiv position eller i ett 
mystiskt vakuum. Allt tilltal är tolkat tilltal, både av den som talar (och 
lyssnar) och dem som lyssnar (utan att tala).  
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Kapitel 2 
Mellan kontinuitet och diskonti-
nuitet – predikan som sakramen-

tal fantasi 
 
 
 
 
 
Mary Catherine Hilkert 
 
Om det förra kapitlet presenterade en predikoteologi som reducerar 
komplexiteten med hjälp av rättfärdiggörelselärans tematik, så gör Mary 
Catherine Hilkert, den andra teologen i denna studie, sin komplexitetsre-
duktion med hjälp av det hon kallar för sakramental och dialektisk fanta-
si. Hon konstruerar en predikoteologi, där den sakramentala fantasin är 
primär, samtidigt som hon försöker att integrera den dialektiska fantasin 
i den sakramentala, eftersom hon menar att de båda fantasierna behöver 
stå i ett ömsesidigt kritiskt förhållande till varandra. Genom att föra 
samma dessa två fantasier tar hon, enligt min mening, komplexiteten i 
relation till predikan på allvar, samtidigt som hennes modell reducerar 
den. Avsikten i detta kapitel är att presentera en predikoteologi som dis-
kuterar predikan i relation till kategorierna ”erfarenhet”, ”sakramental” 
och ”nåd”. Hilkerts grundtanke är att hur vi ser på var Gud manifesterar 
sig får konsekvenser bland annat för var vi hämtar de erfarenheter vi 
benämner i predikans innehåll. Det får också konsekvenser för hur vi 
förhåller oss till de erfarenheter som benämns i Bibelns texter, liksom till 
frågan om vem som kan och får predika. Hon menar vidare att predikans 
uppgift både är att namnge hur Guds nåd redan är närvarande i mänsklig 
erfarenhet (sakramentalt perspektiv), och samtidigt bör ha ett kritiskt 
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förhållningssätt till människornas alla projekt och namnge onåd (dialek-
tiskt perspektiv).  
 
Hilkert är, som syster i Dominikanerorden, del av ett sammanhang som 
genom historien haft en stark betoning på predikan.157 Samtidigt har hon, 
som kvinna enligt romersk katolsk ordning, inte tillgång till prästämbetet. 
I denna kyrkliga kontext formulerar hon en predikoteologi utifrån dopet, 
en predikoteologi också för kvinnor, gifta män och lekfolk. Hon ut-
vecklar dessutom tankar kring predikans nådegåva (charism).     
 
Ett centralt begrepp i Hilkerts komplexitetsreduktion är begreppet imagi-
nation. Engelskans ”imagination” är svårt att översätta på ett bra sätt till 
svenska. Jag väljer att omväxlande översätta det med fantasi, föreställ-
ningsvärld och perspektiv. ”Föreställningsvärld” synliggör bäst hur be-
greppet har med vår bild eller föreställning av verkligheten att göra.  
”Fantasi” synliggör, enligt min mening, kreativiteten i begreppet och 
”perspektiv” att olika föreställningar ger olika perspektiv (eller att olika 
perspektiv ger olika föreställningsvärldar). Man kan också tala om dem 
som två paradigm, språkspel, eller spiritualiteter som dominerat i kristen 
tradition. Hilkert definierar fantasi som ”förmågan att refigurera verklighe-
ten och se den genom en alternativ lins”.158 Distinktionen mellan de sak-
ramentala och den dialektiska fantasin synliggör, enligt Hilkert, två olika 
sätt att föreställa sig människornas situation i relation till Gud och värl-
den.  
 
Begreppet ”imagination” har Hilkert hämtat från David Tracy. Han ser 
också de två fantasierna som två olika paradigm, där paradigmbegreppet 
synliggör hur genomgripande och dominerande han uppfattar att dessa 
föreställningsvärldar eller fantasier varit i kristen tradition, och hur de 

                                                
157 För en historisk beskrivning av predikans roll inom romersk katolska kyrkan bl a 
dominikanerorden se t ex Edwards, A History of Preaching.  
158 Hilkerts definition är ”imagination = the power to reconfigure reality by seeing it 
through an alternative lens.” Både latinets imago och figura har med bild att göra, och 
grundtanken är att vi lever utifrån den bild av verkligheten vi fått eller gör oss,  Naming 
Grace, s 188; ”Revelation and proclamation.” Se t ex Johnson, She Who Is, s 116-117; 
McFague, Metaphorical Theology, s 13-14. Hilkert är också inspirerad av Paul Ricoeur. För 
en diskussion av hans fantasibegrepp se t ex Kristensson Uggla, Kommunikation på brist-
ningsgränsen, 343- 463, och not 1 s 343.   
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styrt både tanke och handling.159 En viktig poäng oavsett val av begrepp 
är för Hilkert, att fantasi och handlande påverkar varandra ömsesidigt. Vi 
människor handlar inom eller i förhållande till vår fantasi. En konse-
kvens av detta som är viktig för Hilkert, är att fantasin påverkar predi-
kanten i predikoarbetet.   
 
Innan jag kommer in på vad dessa två fantasier innebär, är det viktigt att 
säga att Hilkert uppfattar att de har ställts mot varandra i kyrkans histo-
ria, något som hon ser som problematiskt. Man kan säga att hon skriver i 
en reaktion mot denna polarisering. Distinktionen mellan fantasierna kan 
användas för att belysa en möjlig skillnad i betoning mellan protestantisk 
respektive romersk katolsk spiritualitet, där det dialektiska blir identiskt 
med protestantisk och det sakramentala identiskt med katolsk. Kyrkan i 
vid mening är dock mer komplex och Hilkert menar att den sakramenta-
la fantasin visserligen säger något viktigt om katolsk tradition, men att 
fantasin också delas av ortodox och anglikansk tradition och i viss ut-
sträckning av luthersk och metodistisk. Den dialektiska fantasin säger, 
enligt Hilkert, något viktigt om reformert tradition, men enligt min me-
ning, också något viktigt om luthersk tradition.160  
 
Enligt min mening synliggör de två perspektiven teologiskt tänkande 
som finns representerat också i svensk predikotradition, men också (och 
här instämmer jag med Hilkert) ett teologiskt spänningsfält inom vilket 
predikan sker, oavsett vilken tradition vi formulerar oss inom, något som 
predikoteologi behöver reflektera kring.161 Varje fantasi för sig är ett sätt 
att reducera komplexiteten, men genom att använda sig av båda fantasi-

                                                
159 David Tracy talar om ”analogical imagination”, istället för “sacramental”, Analogical 
Imagination, s 405-445.   
160 Hilkert nämner i Naming Grace Karl Barth, Rudolf Bultmann, Emil Brunner, Ernst 
Fuchs och Gerhard Ebeling som huvudrepresentanter för den dialektiska fantasin; Karl 
Rahner som representant för den sakramentala; Edward Schillebeeckx, Paul Tillich, en 
mängd befrielseteologer (t ex Leonardo Boff) och feministteologer (t ex Sallie McFague 
och Rebecca S Chopp), som brobyggare mellan fantasierna. Jag är i denna text mer 
intresserad av strukturen i modellen, än av om hon gör rättvisa åt de många teologerna. 
Ang. dialektiken i luthersk tradition se t ex Daphne Hampson, som menar att katolsk 
tradition missförstått denna dialektik. Hon försöker också att föra samman de två para-
digmen, och ser Søren Kierkegaard som en brobyggare, Hampson, Christian Contradic-
tions, t ex 2-5, 282. 
161 Jfr. McFagues liknande ståndpunkt i Metaphorical Theology, s 13. 
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erna, ger Hilkert, enligt min mening, en fylligare bild av predikans kom-
plexa situation, än vad den ena fantasin ensam kan ge. 
 
Samtidigt rymmer tudelningen den problematik, som hör samman med 
dikotomier, och som dels handlar om risken för polarisering (något som 
Hilkert värjer sig emot), dels väcker frågan om vem som definierar 
vem.162 Hilkert skriver i en situation där den dialektiska fantasin haft en 
stark teologisk röst i relation till predikan.163 Hilkert betonar båda per-
spektivens utmanande funktion i relation till predikan, men genom att ta 
sin utgångspunkt i sakramental fantasi, vill Hilkert synliggöra att den har 
något viktigt, men försummat, att tillföra samtalet om predikan. Hon ser 
det sakramentala perspektivet företrätt i sin egen tradition, men det be-
höver också där problematiseras, återerövras och fördjupas.  
 
Framställningen i detta kapitel kommer primärt att ha den sakramentala 
fantasin i förgrunden, eftersom Hilkert har det. Den dialektiska fantasins 
perspektiv kommer att inkorporeras i framställningen, när Hilkert an-
vänder den som kritiskt korrelat i förhållande till den sakramentala. Hil-
kert menar att det framför allt är i erfarenheter av radikal diskontinuitet, 
dvs radikal ondska och lidande, som den sakramentala fantasins grund-
struktur utmanas av den dialektiska. Därför behöver den sakramentala 
fantasin inkorporera följande aspekter av den dialektiska fantasin, för att 
dess namngivande av nåd i mänsklig erfarenhet inte ska bli ”billig 
nåd”164: 1. synden som en radikalt, genomgripande verklighet; 2. Gud 
som fördold och t o m frånvarande; 3. korsets dårskap och 4. det eskato-
logiska hoppet som något radikalt annorlunda.165  
 
I presentationen av den sakramentala fantasin kommer jag, när Hilkert 
inte själv explicit svarar på de frågor jag ställer, att göra en rekonstruktiv 

                                                
162 Ang. problemet med isärhållandets logik ur ett genusteoretiskt perspektiv se t ex 
Stenqvist, ”Nygrens dilemma och isärhållandets logisk”.   
163 Jfr. Chopp som också skriver i reaktion mot denna i USA starka teologiska röst, och 
problematiserar den utifrån ett feministiskt perspektiv. 
164 Hilkert, Naming Grace, s 190. Ang. “billig nåd”, se Dietrich Bonhoeffer, bl a : ”Billig 
nåd är det samma som en predikan om förlåtelse utan omvändelse, dop utan försam-
lingstukt, nattvard utan syndabekännelse, absolution utan korset, nåd utan den levande 
Jesus Kristus, han som blev människa.” Efterföljelse, s 26.  
165 Hilkert, Naming Grace, s 16-17. 
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tolkning,166 och då ta hjälp av framför allt Edward Schillebeeckx, men 
också av Karl Rahner, som är några av de sakramentala teologer Hilkert 
hänvisar till.167  Hilkert skrev sin doktorsavhandling om Schillebeeckx 
och ser honom som en teolog som går en tredje väg, mellan sakramentalt 
och dialektiskt, där Gud sägs uppenbara sig i mänsklig erfarenhet, men 
på ett dialektiskt sätt. Hon följer därmed i hans fotspår.168 Genom sitt 
feministiska perspektiv går Hilkert dock längre än dessa herrar i proble-
matiseringen av vems erfarenhet som räknas.169 Syftet här är inte att be-
skriva Hilkert hela teologiska tänkande, utan att lyfta fram den prediko-
teologiska komplexitetsreduktion som hon gör, men hjälp av begreppen 
situation, skeende, funktion med konsekvenser. Sist för jag en kort dis-
kussion om några av denna predikoteologis styrkor och svagheter. 
 
 
 

Situation  
Mellan kontinuitet och diskontinuitet 
 
 
Hur beskriver Hilkert människornas situation, den situation som därmed 
tänks vara människornas situation i predikosituationen? Så som Hilkert 
ser det återfinns den grundläggande skillnaden mellan sakramental och 
dialektisk fantasi just i beskrivningen av människornas situation, där 
människorna ses som antingen i kontinuitet eller i diskontinuitet med 
Gud, Guds syfte och Guds skapande och försonande verk. Frågan som 
ställs är om och i så fall var det finns en anknytningspunkt i människan 
och människans erfarenhet där evangelium eller Guds Ord kan höras. 
Den sakramentala fantasin betonar att det finns en sådan anknytnings-

                                                
166 Grenholm, Att förstå religion, s 241-243. 
167 För en introduktion till Rahners tänkande se t ex Kilby, Karl Rahner och för Schille-
beeckx tänkande, se t ex  Hilkert & Schreiter. ed, The Praxis of the Reign of God; Claesson, 
Erfarenhet, tro, handling. Se också Di Noia, J.A, ”Karl Rahner”, s 118-133 och Schreiter, 
Robert J, ”Edward Schillebeeckx”, s 152-161 i Ford. ed, The Modern Theologians. 
168 Hilkert, ”Experience and revelation”, s 60 (59-77) i Hilkert & Schreiter. ed, The 
Praxis of the Reign of God. 
169 Jfr. kapitel 4 om Chopps predikoteologi. 
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punkt i det mänskliga, den dialektiska att det inte finns.170 Enligt den sak-
ramentala fantasin är människan åtminstone potentiellt sett lik Gud, dvs 
inte helt genomsyrad av synden, vilket är det dialektiska  perspektivet. 
Det finns med andra ord hos Hilkert en positiv skapelseteologisk grund-
syn.171 Detta betyder dock inte ett förnekande av ”synd, ondska och 
död”, men dessa kategorier handlar mer om mänsklig begränsning, än 
om att människan är totalt korrumperad eller fördärvad. Problemet i den 
mänskliga situationen handlar om denna begränsning.   
 
 
 
Sakramental fantasi och mänsklig begränsning 
 
Vilket är problemet i människornas situation, enligt Hilkert? För att för-
stå hur Hilkert tänker om mänsklig begränsning, tar jag här vägen via 
Schillebeeckx. Han menar att mänsklig begränsning är en del av nor-
maltillståendet. Begränsningen är inte ett misstag eller ett fel, utan ett 
uttryck för att människorna inte är Gud. Schillebeeckx argumenterar i sin 
skapelseteologi emot en dualism, med ett ”fall” från ett tidigare idealtill-
stånd, eller skapelsen som en plats där människorna ska testas inför den 
kommande utopin, som sätt att förklara ondska och lidande. Istället är 
det normala just ett tillstånd av mänsklig begränsning, av tillfälligheter 
och oförutsägbarhet. Människorna kan inte förklara varför de finns och 
de kunde lika gärna inte finnas. Att människor är begränsade men i kon-
tinuitet med Gud, innebär dock inte enligt Schillebeeckx, att människor-
na är en lägre form av det gudomliga (en emanationstanke) eller att allt är 
Gud (panteism), synsätt som innebär att distinktionen mellan Gud och 

                                                
170 Hilkert, Naming Grace, s 30, 103. Man kan också, så som jag förstår det, säga att de 
två föreställningsvärldarna förlägger kontinuiteten på olika platser, antingen i männi-
skans inre djup (sakramentalt) eller i synden (dialektiskt).  
171 Jfr. Bernice Sundkvist, som i en evangelisk luthersk kontext formulerar en sakramen-
tal korrelations - och predikoteologi, där ”evangelium” och ”existens” hålls samman. 
Hon argumenterar emot en alltför ensidig betoning på människan som ”syndare”, och 
menar att människan som ”skapad” också är en teologisk bestämning. Predikan som 
”helande dialog” förutsätter en skapelseteologi med positiva förtecken, ett synsätt hon 
finner stöd för i sin Lutherforskning, Evangelium och existens, s 43-49, 89, 98-100. 
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människor inte blir tydlig, enligt Schillebeeckx.172 Begränsningen hör inte 
heller enbart samman med vissa ”gränssituationer” såsom i erfarenheter 
av skuld, ensamhet och död. Istället hör begränsning samman med allt 
människorna gör i alla sektorer och på alla nivåer av livet.173 Det specifika 
problem som Hilkerts sakramentala predikoteologi tar itu med utgår 
ifrån denna syn på begränsning, så som jag förstår henne. Det hon disku-
terar är människornas begränsade förmåga att ”se Gud” eller att se med 
”trons ögon.” Detta är en begränsning i fantasin eller föreställningsför-
mågan, dvs en brist i förmågan att refigurera det som ses i mänsklig erfa-
renhet och se hur Guds överflödande nåd manifesterar sig där. Proble-
met är, med andra ord, en brist i förmågan att se tillvaron som sakramen-
tal eller symbolisk. 
 
Hilkert argumenterar för att hur vi ”ser” inte är någon liten sak. Det 
handlar inte endast om olika ”seenden” i betydelsen olika tolkningar av 
samma erfarenhet (som om olika tolkningar vore en liten sak.) En erfa-
renhet och tolkningen av samma erfarenhet är ömsesidigt beroende av 
varandra, och kan sägas vara samtida. Vi ser tolkande. Vi ser dessutom 
alltid mot en bakgrund, en horisont, som påverkar seendet. Olika kogni-
tiva erfarenheter av samma erfarenhet innebär därmed inte enbart skif-
tande tolkningar, utan erfarenheterna blir i sig olika. Den troende och 
den icke-troende föreställer sig (refigurerar) verkligheten olika, eftersom 
de tolkar mot olika horisonter. Detta innebär inte enbart att de tolkar 
olika, utan att de lever i olika världar och har olika erfarenheter.174 Medan 
den icke-troende t ex tolkar den mänskliga situationen endast som be-
gränsning eller tomhet, tolkar den troende samma situation som ett teck-
en på att det finns något eller någon som är obegränsad, att det finns en 
Gud, enligt Schillebeeckx. Denna skillnad får konsekvenser för hur män-
                                                
172 Kennedy, Philip, “God and Creation”, s 45-46 (37-58) i Hilkert & Schreiter.ed, The 
Praxis of the Reign of God. Jfr. Inge, A Christian Theology of Place, bl a s 65-66.  
173 “Rather, in my view it is an experience of an absolute limit in the constant experi-
ence of all our relative limits, in all kinds of sectors and and at all human levels.”, 
Schillebeeckx, Church, s 78. Jfr. W Paul Jones, där gränssituationerna är centrala i hans 
teologiska modell. 
174 Hilkert, Naming Grace, s  47. Jfr.  Schillebeeckx: ”Religious faith is human life in the 
world, but experienced as an encounter and in this respect as a disclosure of God. This 
latter is not an interpretation in the sence of a theory which is subsequently presented 
as a retrospect on recalled experience; it is the particular way in which religious men in fact 
experience the events of their life.”, Christ, s 32. Se också s 50-54. 
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niskor värderar det som händer, hur de relaterar till andra, hur de handlar 
i historien och hur de förhåller sig till skapelsen osv.175 Fantasin påverkar 
hela människan och allt människorna gör. Eller som Hilkert skriver 
”human persons live according to the meanings they perceive and con-
struct”.176 
 
”Horisont”- metaforen är central i denna syn på tolkning, och något mer 
kan behöva sägas om den, innan vi går vidare. Min framställning så här 
långt kan ge intrycket att det endast finns två horisonter, trons och 
otrons. Men riktigt så är inte fallet. Det finns, så som jag förstår det, en 
(obegränsad) mängd horisonter att fokusera seendet/tolkandet emot, 
och flera ”horisontdjup”, om man så vill. Tron tycks dessutom både 
kunna vara en förgrund (objekt för tolkning), en bakgrund (mot vilken 
jag tolkar något annat t ex en händelse i livet) och ett redskap för tolk-
ning. Detta gör emellanåt ”horisont”-metaforen förvirrande.177 Tron blir 
dels en förspråklig djuphorisont som påverkar alla andra horisonter, dels 
är den alltid tolkad i relation till en språklig traditionshorisont och sam-
tidshorisont, där traditionen redan är närvarande i samtiden, och riktar 
”sökarljuset”. I spänningen mellan en förspråklig djuphorisont och en 
språklig horisont, refigurerar olika troende personer trons erfarenheter 
olika. Denna olikhet är inte ett problem för Hilkert utan en del av nor-
maltillståndet, så som jag förstår det, och innebär samtidigt både en be-
gränsning i negativ mening och en möjlighet i positiv mening. Det som 
är problemet för Hilkert är istället att människor oavsett tro, inte ser Guds 
nåd alls eller har en allt för begränsad syn på nåden. Detta är problematiskt 
för Hilkert eftersom nåden redan nu manifesterar sig i och är verksam i 
mänsklig erfarenhet. För många är nåden mer av en teologisk abstrak-
tion, än en dynamisk verklighet. Ett vidhängande problem är att predikan 
(ofta) inte ger någon hjälp till att se nåden. Problemet för Hilkert är alltså 
ett refigureringsproblem.  

                                                
175 Detta betyder inte att det finns en specifik kristen etik, enligt Schillebeeckx. Den 
kristne och den icke-kristne kan göra samma sak t ex förnya världen. Möjligen är det så 
att den kristne endast ger en annan tolkning av det som görs, Christ, s 774. 
176 Hilkert, Naming Grace, s 47. 
177 Rahner talar om horisont i relation till all slags kunskap, dvs den bakgrund man ser 
emot för att alls kunna se (t ex objekt som stolar och bord). Gud är den djupaste hori-
sonten dvs den bakgrund som aldrig kan bli en förgrund. Kilby, Karl Rahner, s 5. Ang. 
”horisont” jfr. t ex Gadamer, Sanning och metod. 
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Detta problem har för Hilkert också med tolknings- eller refigurerings-
gemenskapen att göra, eftersom tolkningen alltid sker i relation till en 
tradition som blir en del av tolkningen. Tolkningsgemenskapen begrän-
sar seendet, samtidigt som den också är en förutsättning för tolkning-
en/erfarenheten. Den dialektiska fantasins kritiska syn på det mänskliga 
projektet utmanar här den sakramentala fantasin, menar Hilkert, genom 
att betona att all erfarenhet och kunskap är förvrängd. Vår fantasiförmå-
ga är förvrängd, vilket ger förvrängda föreställningar om Guds nåd i 
världen. Detta är centralt för Hilkert. Det finns inte någon oskyldig kun-
skap eller erfarenhet. För Hilkert innebär detta dock inte att människan 
är fullständigt skadad i sin förmåga (vilket den dialektiska fantasin me-
nar), utan denna förvrängning är en begränsning. Denna förvrängning 
innebär bland annat att all tolkning av erfarenhet är ideologiskt färgad. 
En ideologi kan innebära något gott, men när Hilkert diskuterar detta är 
det främst ideologi som begränsande eller begränsad föreställningsvärld 
(”fördomar” i mer negativ mening), som hon avser.178 Den begränsande 
ideologi i traditionen och tolkningsgemenskapen som Hilkert särskilt 
uppehåller sig vid präglas av patriarkal och klerikal föreställningsvärld, 
där kvinnors erfarenheter, liksom lekfolks erfarenheter inte ses som lika 
värdefulla som t ex prästvigda mäns.179 
 
Ett anknytande sätt att tala om problemet i den sakramentala fantasin 
hör samman med Hilkerts förförståelse av att människors erfarenheter 
har en narrativ struktur, en tanke i postmodern teologi som jag varit inne 
på i inledningskapitlet och som påverkat alla fyra teologer i mitt materi-
al.180 Hilkert skiljer här på tre slags berättelser, ”min personliga berättel-
se”, ”vår gemensamma berättelse” och ”Berättelsen med stort B”, dvs 
Guds/Jesu berättelse. Enligt den dialektiska fantasin betonas den av-
grundsdjupa distansen mellan ”min berättelse” och ”Berättelsen”, där 

                                                
178 Hilkert, Naming Grace, s 111; Hilkert, ”Experience and revelation”, s 65 (59-77) i 
Hilkert & Schreiter. ed, The Praxis of the Reign of God.  
179 Hilkert, Naming Grace, s 41, 149, 164, 171-174. 
180 Hilkert, Namning Grace, s 96. Ang. narrativitet, jfr. Stiver, The Philosophy of Religious 
Language. Ang. narrativitet hos Schillebeeckx, se Hilkert, “Experience and Revelation”, s 
66 (59-77) och Schreiter, Robert J U, ”Edward Schillebeeckx: His Continuing Signifi-
cance” s 188 (185-194) i Hilkert & Schreiter. ed, The Praxis of the Reign of God; Se också 
Claesson, Erfarenhet, tro, handling, t ex s 111, 157-158. 
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individens berättelse handlar om syndens misär och är en förhistoria till 
den Berättelse som är helt avgöranden, den unika Berättelsen om Jesus 
Kristus, menar Hilkert.181 För den sakramentala fantasin är det däremot 
avgörande att det finns en kontinuitet mellan ”din/min/vår berättelse” 
och ”Berättelsen”, där den mänskliga berättelsen är kontexten där Guds 
berättelse fortsatt berättas fram. För den sakramentala fantasin blir pro-
blemet att vi människor inte erfar våra personliga/kulturella och historis-
ka berättelser som relaterade till Guds berättelse. Dessa berättelser har till 
synes inte med varandra att göra, menar Hilkert.182 Guds berättelse behö-
ver alltid tolkas. Problemet är att detta tolkande, detta refigurerande, där 
olika berättelser förs samman, sker för lite eller inte alls. Detta gäller både 
individuellt och kollektivt. Också tolkningsgemenskapens berättelser är 
begränsade i sin fantasi och begränsande för fantasin.183 Detta är ett pro-
blem för Hilkert.   
 
 
 
Sakramental, mänsklig potential 
 
Vilken är då människornas möjlighet i situationen? Som jag tidigare an-
tytt finns i den sakramentala fantasin en positiv eller optimistisk grund-
syn på människan och människans erfarenheter. Det finns en kontinuitet 
mellan Gud och skapelsen. Människans förmåga är inte fullständigt ska-
dad. Enligt den sakramentala fantasin finns det en latent, gränsöverskri-
dande (transcenderande) potential i människorna, given människan av 
nåd i skapelsen. Det är denna potential som gör människorna lika Gud 
(imago Dei).  
 
Människorna har i den sakramentala föreställningsvärlden, enligt Hilkert, 
förmågan att vara öppna mot Gud och att höra Ordet. I denna teologi 
där att ”se” och ”refigurera” är centrala, är också ”hörandet” viktigt. Hö-
randet hör för Hilkert samman med öppenhet och ett lyssnande och 
kontemplativt förhållningssätt i djupet av människan. Hon återkommer 

                                                
181 Detta dialektiska synsätt finns hos Richard Lischer, enligt Hilkert, Naming Grace, s 
90-91.  
182 Hilkert, Naming Grace, s 89-107.  
183 Hilkert, Naming Grace, s 104.  
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ständigt till detta ”hörande”. Denna förmåga att höra handlar dels om att 
se/höra Guds nåd i mänsklig erfarenhet, dels om att höra Guds nåd i de 
mänskliga orden. 184 Dels anknyter hon till Karl Rahner, som talar om alla 
människor som Ordets hörare (Hörer des Wortes), dels betonar hon predi-
kantens ansvar att vara en hörare.185 Detta hörande är samtidigt en gåva 
given av nåd som en del av skapelsen, dels något som kan fördjupas. En 
förbättring eller förändring av det potentiella djupseendet eller djuphö-
randet kan ske. Att detta är möjligt hör samman med Hilkert skapelse-
teologiska utgångspunkt. Hilkert använder en musikmetafor för att be-
skriva hur hon menar. Det finns, enligt henne, en resonans inom männi-
skorna som gör det möjligt att fånga upp en ton utifrån och/eller inifrån 
de inre djupen. Likt musikern kan en människa dessutom öva upp sitt 
musiköra.186 Man kan höra nyanserna i musiken bättre. Om vi överför 
detta på begreppet fantasi, så finns en latent potential för fantasin (refi-
gureringsförmågan) att fördjupas. Jag återkommer till detta under skeen-
de nedan. Denna förmåga är en mänsklig potential given av nåd.  
 
Öppenhet är ett begrepp som används både av den dialektiska fantasin och 
den sakramentala, och något kan här behöva sägas om det innan jag går 
vidare. Så som jag förstår det är skillnaden mellan dessa fantasier att den 
dialektiska fantasin ser öppenheten som tomhet, negation och icke- del-
aktighet, medan den sakramentala fantasin ser öppenheten som möjlig-
het, potential och delaktighet. Det avgörande för den dialektiska fantasin 
är att människan inte kan hänvisa till sin öppenhet i relation till Gud. Vi 
människor kan inte öppna oss själva. Gud är den öppnande. Samtidigt 
finns i båda fantasierna tanken att öppenheten är en mottaglighet, given 
fritt och gratis, av nådens Gud.187 Enligt Rahner, som är en av de teolo-

                                                
184 Ang. hörande resp. seende, där ljudet drabbar hörseln utifrån, medan jag med blick-
en själv sträcker mig efter det jag vill se, se Hampson, Christian Contradictions, s 287. 
185 Hilkert, Naming Grace, s 31-34. Rahner menar att vi alltid hör ordet eller tystnaden 
från Gud, oavsett om vi vet om det eller inte. Skulle alltså Gud inte tala, är människorna 
ändå skapade att höra Guds tystnad (som också är en del av uppenbarelsen). Rahner, 
Hearer of the Word, s 72-73. 
186 Schillebeeckx, Christ, s 33. 
187 Rahner, Hearer of the Word, s 96-97, 142. Frågan om öppenheten anknyter till en hi-
storisk teologisk diskussion mellan luthersk och katolsk antropologi, där lutherdomen, 
enligt Daphne Hampson, värnar beroendet av Gud, och katolicismen värnar männi-
skans integritet. Hilkerts ambition är att hålla samman dessa båda perspektiv, se Hamp-
son, Christian Contradictions. 
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ger Hilkert följer när hon talar om öppenhet, finns hos människorna en 
gränsöverskridande, transcenderande rörelse, där vi människor sträcker 
oss efter det som är ”mer”. Detta ”sträckande efter”, är en rörelse bor-
tom varje givet objekt i världen, en rörelse från det begränsade mot de 
obegränsade och därmed djupast mot Gud. Hilkert talar också om detta 
som en beredskap, en längtan. Detta ”sträckande efter” är en del av oss 
oavsett om vi vet om det eller inte, oavsett om vi väljer det eller inte.188 
Denna dynamiska rörelse är inte enbart en förutsättning för Gudskun-
skap eller Gudsrelation, den är förutsättningen för all slags kunskap. 
Utan denna dynamik mot det obegränsade, skulle vi inte kunna ha kun-
skap om det begränsade heller.189 Människans öppenhet är därmed en 
möjlighet som av nåd kan fördjupas. 
 
 
 
Gud - en sakramental horisont och kontrast 
 
Hur förhåller sig Gud till den mänskliga situationen? Som jag redan 
nämnt betonar den sakramentala fantasin kontinuiteten mellan Gud och 
människa, att Guds goda och nådefulla närvaro redan manifesterar sig i 
skapelsen. Gud är den djupaste horisonten i tillvaron. Tillvaron är sak-
ramental och symbolisk, vilket innebär att Guds nåd är synlig överallt – 
om man har ögon att se med. Men vad innebär detta?  
 

                                                
188 Rahner: “To be human is to be spirit (der Mensch ist Geist), i.e., to live life while reach-
ing ceaselessly for the absolute, in openness toward God. And this openness toward 
God is not something that may happen or not happen to us once in awhile, as we 
please. It is the condition of the possibility of what we are and have to be and always 
also are in our humdrum daily life. Only that makes us human: that we are already on 
the way to God, whether or not we know it expressly, whether or not we will it. We are 
forever the infinite openness of the finite for God. A devine revelation is possible only 
if we ourselves, the subjects to whom it is adressed, offer it an a priori horizon within 
which something like the revelation may occur.” Hearer of the Word, s 53. Se också om 
”Vorgriff” s 47-54, 58-62; Kilby, Karl Rahner, s 2-6, 53, 58-59. 
189 Hos Schillebeeckx har denna öppenhet mot det okända och bättre med ”det godas 
alternativ” att göra. Vi är kanske inte överens om vad detta ”goda” är, men för Schille-
beeckx, liksom för Hilkert, vetter öppenheten mot samhällsförbättring. Hilkert, ”Ex-
perience and revelation”, s 62 (59-77) i Hilkert & Schreiter. ed, The Praxis of the Reign of 
God;  Jfr. Claesson, Erfarenhet, tro, handling, t ex s 130, 142-148. 
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För att beskriva Hilkert syn på det sakramentala vill jag börja i det som 
hon värjer sig emot och som är skälet till att hon inkorporerar det dialek-
tiska perspektivet i det sakramentala. Det finns en risk med betoningen 
av Guds sakramentala närvaro och den är att allt automatiskt uppfattas 
som sakramentalt.190 Om allt avslöjar Gud, avslöjar inget Gud. Gud och 
världen kollapsar i varandra, kan man säga. Hoten mot mänskligheten 
och erfarenheter av gränslöst lidandet i världen, utmanar bilden av en 
nådefull Gud. Dessa mänskliga erfarenheter tyder snarare på att Gud är 
frånvarande än närvarande. Dessa erfarenheter är den största utmaning-
en för det sakramentala perspektivet och dess betoning på Guds närvaro, 
enligt Hilkert.191 Den dialektiska fantasin påminner om dessa erfarenhe-
ter, vilket också politisk teologi, befrielseteologi och feministteologi gör. 
Därför är det, enligt Hilkert, nödvändigt att inkorporera dels den dialek-
tiska teologins betoning av Gud som fördold och t o m frånvarande, dels 
dess tal om korsets dårskap, i den sakramentala, för att komplexiteten i 
mänsklig erfarenhet ska tas på allvar. Inkarnationsteologi och korsteolo-
gi, närvaro och frånvaro behöver hållas samman. Eller med andra ord, 
kontinuitet och diskontinuitet behöver hållas samman. I Jesus Kristus 
förenas dessa, enligt Hilkert.   
 
”Korsets dårskap” (the folly of the cross) avslöjar för Hilkert hur Gud för-
håller sig till den mänskliga situationen. Hilkert framhåller att denna dår-
skap uttrycks i Bibeln med hjälp av ett flertal metaforer: att köpa tillbaks 
en slav, ett försoningsoffer i templet, laglig inlösning, frihet från slaveri 
och fångenskap, hälsa och välmåga. I kyrkohistorien har vissa teologer 
betonat inkarnationen som försonande, andra korset. Det finns för Hil-
kert inte en försoningsteologi som är den enda rätta. Det hon frågar sig 
är vilka sätt att tala om korsets mysterium som är bortglömda idag och 

                                                
190 Jfr. Inge som menar att risken med begreppet ”sakramental” är att det inget säger, 
om hela världen är sakramental. Om allt avslöjar Gud, avslöjar inget Gud, och Gud 
riskerar att bli en konservator och bevarare status quo. Dessutom riskerar sakramental 
teologi att fördunkla det faktum att alla symboler eller tecken är konstruktioner, också 
om de kommer till som svar på en förspråklig erfarenhet av förundran. Inge väljer att 
tala om ”sacramental encounter”, för att få fram dynamiken i begreppet, A Christian 
Theology of Place, s 60-66, 78-90. Jfr. McFague, Metaphorical Theology, s 11-13. Se också 
Williams diskussion av “the incarnationalist consensus”, On Modern Theology, s 227-229, 
201. Ang. Guds närvaro, se Jeanrond, Guds närvaro. 
191 Hilkert, Naming Grace, s 120-121, 190. 
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som kan utmana in i en tid av globalt mänskligt lidande. För Hilkert är 
det ingen tillfällighet att Jesus inte dog i sängen. Hela hans liv var en kon-
trast och en skandal, inte enbart hans död och uppståndelse. I Jesu liv 
(hans berättelse) finns dessutom en kontinuitet. Han blev avrättad som 
en brottsling och hädare, i konsekvens med sin farliga predikan i ord och 
handling, menar Hilkert. Hans bordsgemenskap, hans vänskap med 
kvinnor och tullindrivare, hans chockerande liknelser och saligprisningar, 
med mera, utmanade politiska och religiösa strukturer. Han predikade 
Guds medlidande, proklamerade Guds nej till lidandet i världen, men 
blev själv övergiven av vänner, utlämnad åt Guds tystnad, skriver Hil-
kert. Hilkert citerar Schillebeeckx som menar att vi är räddade trots kors-
fästelsen. Det är inte lidandet som räddar, utan kärleken, trots allt. Det 
de kristna firar är inte Jesu lidande, utan kraften i en kärlek som är trogen 
in till döden, skriver hon.192  
 
När detta är sagt, är ändå den största risken så som Hilkert ser det, inte 
att vi säger för mycket om Guds närvaro i mänsklig erfarenhet, utan för 
lite. Gud är redan verksam i all mänsklig erfarenhet och det behöver be-
nämnas. Det är detta som är en drivande tanke hos henne och det är här 
predikan kommer in. För att säga något om Guds sakramentala närvaro 
på ett sätt som tar komplexiteten i mänsklig erfarenhet på allvar, använ-
der sig därför Hilkert av begreppet ”kontrast”. Det för oss över till nästa 
avsnitt, som handlar om skeendet i situationen.  
 
 
 

Skeende 
Fragmentarisk frälsning 
 
Hur beskriver Hilkert skeendet i situationen, dvs det frälsningsskeende, 
som predikans kommunikationsskeende kan tänkas vara en del av? Hur 
relaterar detta skeende till språk och förändring? Den sakramentala fan-
                                                
192 Hilkert, Naming Grace, s 111-116; Galvin, John P, “The Story of Jesus As the Story of 
God”, s 88 (79-95) i Hilkert, & Schreiter. ed, The Praxis of the Reign of God. Jfr. annan 
kristologisk litteratur t ex Eisland, The Disabled God; Eriksson, Kvinnor talar om Jesus; 
Hampson, Feminsim and Theology; Grenholm, Barmhärtig och sårbar; Johson, She Who Is; 
Rappmann, Kristi kropp som kritisk metafor; Thompson, Crossing the Divide.  
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tasin betonar att mänsklig erfarenhet är kontexten för Guds frälsnings-
skeende. Guds närvaro är inte ett neutralt varande i största allmänhet, 
utan en befriande, försonande och helande närvaro, som är pågående i 
skapelsen av nåd.193 Om närvaro är ett centralt begrepp för Hilkert, så 
fyller skeendet denna närvaro med innehåll. Guds närvaro är en dyna-
misk, frälsande närvaro. För Hilkert är det viktigt att ”frälsning” inte blir 
en ideal abstraktion, enbart en inre disposition i människan eller enbart 
en framtida möjlighet. Frälsning är ett befrielseskeende som manifesteras 
och blir synligt i samhället och historien, tolkat av människor i tro. Fräls-
ningsskeendet måste erfaras, åtminstone delvis, som frälsning, annars blir 
det en abstraktion. Samtidigt är frälsningen inte omedelbart uppenbar på 
grund av den mänskliga situationens begränsning och ambivalens, där 
Gud också är en fördold Gud (jfr. dialektisk perspektiv). Hilkert knyter 
frälsning till begrepp som välmåga (wellbeing), helande (salus) och blomst-
ring för hela människor och skapelse. (jfr. Chopp). Denna välmåga, detta 
helande och denna blomstring kan erfaras. Hilkert är här inspirerad, inte 
enbart av Schillebeeckx` starka betoning av Gud i historien, utan också 
av befrielseteologiskt och feministteologiskt tänkande.194 För att ta på 
allvar komplexiteten i människors erfarenheter av detta frälsningsskeende 
i en mänsklig situation mellan kontinuitet och diskontinuitet, använder 
hon sig av begrepp som fragmentarisk frälsning och kontrasterfarenheter. 
Nedan redogör jag för dessa begrepp. 
 
 
 
Guds nåd i kontrasterfarenheter 
 
Mänsklig begränsning gör att vi endast kan erfara frälsningen fragmenta-
riskt, men den kan erfaras. De fragmentariska frälsningserfarenheterna 
behöver dessutom benämnas för att bli synliga, och de kan benämnas. 
Vilka är då dessa fragmentariska frälsningserfarenheter? Hilkert börjar i 
en förundran över ordinär, vardaglig erfarenhet, men lyfter framför allt 
fram gränserfarenheter.  Det senare är erfarenheter som utmanar vårt 

                                                
193 För en omfattande studie av begreppet nåd (charis), se Schillebeeckx, Christ, s 81-644.  
194 Hilkert, Naming Grace, s 109. Jfr. Chopp i kapitel 4.  
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språk, vårt meningsgivande och vårt berättande.195 Hilkert kallar detta för 
djuperfarenheter. Det anknyter till synen på Guds nåd som en djuphorisont. 
I dessa erfarenheter finns en potential för gränsöverskridande. Det be-
gränsade överskrids av dessa erfarenheter. Erfarenheterna utmanar oss i 
det vi tar för givet.196  
 
Grundtanken är att där det goda främjas och det onda stås emot sker 
frälsning. Detta kan erfaras i vanlig erfarenhet, men endast fragmentariskt 
- i frälsningsfragment av glädje, skönhet, mening, kärlek; i politiskt sam-
arbete för fred och rättvisa; i personlig och social försoning; i skapelsens 
majestät och ömsesidigt beroende. I detta vanliga erfar vi fragment av 
frälsning, dvs fragment av en sakramental närvaro. I dessa erfarenheter 
finns en potential för gränsöverskridande, där skapelsen och erfarenhe-
ten är i kontinuitet med Gud (sakramentalt perspektiv). Men dessa posi-
tiva frälsningsfragment hotas ständigt av destruktiva krafter, av våld och 
missbruk av makt. I vår tid är detta särskilt synligt i folkmord, miljöbrott, 
massiv krigsföring mm. Hilkert anknyter här till den dialektiska fantasin 
och menar att Gud uppenbarar sin kärleksfulla nåd i mänsklig erfarenhet, 
men inte på ett direkt sätt, utan på ett dialektiskt sätt. Med det menar 
hon att det finns något överraskande i det som sker. Barmhärtighetens 
mysterium i djupet av verklighetens hjärta överraskar oss när verklighe-
ten står emot våra planer och förväntningar och när våra försök till för-
mån för de lidande avslöjar något extra i mänsklig erfarenhet, menar Hil-
kert. Erfarenheten refigureras oväntat och Guds närvaro blir synlig.197 
Guds frälsande närvaro blir då synlig på ett fragmentariskt sätt i det som 
tycks vara Guds frånvaro. Detta är överraskningen. Den grundläggande 
erfarenheten av frälsning sker därmed i spänningen mellan positiva 
fragmentariska erfarenheter av det goda livet och det Hilkert kallar för 
kontrasterfarenheter. 

                                                
195 Enligt David Tracy utgår alla teologer som betonar Guds närvaro i mänsklig erfaren-
het från en erfarenhet av förundran. Han skiljer på dem som börjar i förundran och en 
filosofisk reflexion över skapelsens givenhet (t ex Rahner); dem som betonar vanlig, 
ordinär erfarenhet (antingen som gränserfarenheter eller vardagliga erfarenheter) och 
dem som betonar extraordinär erfarenhet (t ex i rituell erfarenhet), Tracy, Analogical 
Imagination, 376-386. 
196 Hilkert, Naming Grace, s 50. 
197 Hilkert, Naming Grace,  108; Hilkert, ”Experience and revelation”, s 60 (59-77) i 
Hilkert & Schreiter . ed, The Praxis of the Reign of God. 
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Kontrasterfarenheterna är särskilt viktiga för Hilkert, eftersom det för 
henne fungerar som brobyggare mellan sakramental och dialektisk fanta-
si, genom att betona Gud i mänsklig erfarenhet, men som en kontrast. 
Med detta begrepp vill hon ta livets motsägelser, ondskan och lidandet i 
världen på allvar och formulera en nåd som inte är billig i betydelsen 
automatiskt bekräftande av allt som sker. Utgångspunkten för begreppet 
kontrasterfarenheter är att det är mycket som människor erfar som 
grundläggande fel, vilket gör människor indignerade över den mänskliga 
situationen. Denna potential för indignation, denna protestreaktion, detta 
nej till det onda, leder i sin tur till motstånd, handling och hopp, dvs till 
kontraster. Kontrastreaktionerna blir delar av frälsningsskeendet. Dessa 
kontrasterfarenheter är, enligt Schillebeeckx, som myntat begreppet, all-
mänmänskliga och delas av troende av olika trosriktningar liksom av ag-
nostiker och icke-troende. Hilkert menar att även om vi inte är överens 
om vad ett gott mänskligt liv, helande eller blomstring är och även om vi 
inte kan namnge mysteriet fullt ut (Guds löfte om det som väntar), så vet 
vi alla när livet är förvrängt eller kränkt.198 Att vi vet detta hör samman 
med att vi är skapade att sträcka oss efter det som är ”mer”.  
 
Kontrastreaktionerna hör samman med den öppenhet och lyhördhet 
som enligt den sakramentala antropologin finns latent i varje människa, 
om än synlig på ett fragmentariskt sätt. Skillnaden är att vi namnger dessa 
erfarenheter på olika sätt. Av troende kan de t ex namnges som Guds 
befriande gärningar (vår berättelse blir en del av Guds berättelse), medan 
icke-troende och människor av andra trosriktningar namnger dem på 
annat sätt. Erfarenheter av begränsning och förgänglighet gör vi dock 
alla, menar Hilkert.199 Kyrkans uppgift är att benämna/refigurera de 
fragmentariska erfarenheterna som erfarenheter av nåd. 
 
 
 
 

                                                
198 Hilkert, Naming Grace, s 85. Ang. “kontrasterfarenheter” se också Claesson, Erfaren-
het, tro, handling. 
199 Schillebeeckx, Church, s 5, 7; Hilkert, ”Experience and revelation”, s 61-62 (59-77) i 
Hilkert & Schreiter. ed, The Praxis of the Reign of God. 
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Förändring som kontinuerlig refigurering  
 
Vad innebär förändring i detta skeende? Frälsning innebär (individuellt 
och socialt) å ena sidan en genomgripande förändring som inverkar på 
det levda livet med dess känslor, vilja, handlingar, tankar, å andra sidan 
sker detta endast fragmentariskt eller delvis. Poängen för Hilkert är att 
frälsning pågår, men att vi behöver se och benämna den. Avgörande är 
här ”figureringen” och förloppet prefiguration – konfiguration - refigura-
tion. Dessa begrepp har Hilkert hämtat från Paul Ricoeur och hans tal 
om hur vi ger mönster och narrativ struktur åt erfarenheter (mimesis). Hil-
kert använder Emmausberättelsen (Luk 24: 13-35) som tolkningsnyckel 
när hon beskriver detta förlopp (Se också avsnittet Konsekvenser). Prefi-
guration är den förförståelse som vi har med oss in i olika situationer (t ex 
vardagshändelsen, predikosituationen). I Emmausberättelsen följer Jesus 
med och lyssnar till lärjungarnas förförståelse av korsfästelsen. (mimesis-
1). Därefter konfigurerar Jesus deras berättelse på ett nytt sätt. Det innebär 
att han ger ny intrig eller struktur åt det tidigare berättade, genom att föra 
samman tidigare åtskilda händelser på ett nytt sätt (mimesis-2). Arvet från 
Mose och profeterna omtolkas. Denna konfiguration ger lärjungarna en 
ny helhetsbild och ger också en känsla av ett avslut i en räcka av händel-
ser, menar Hilkert. Att läsa det förflutna från detta nya perspektiv ger 
nya möjligheter att svara eller handla. ”Reality is redescribed, thus calling 
into question all previous presumptions”, skriver Hilkert. Denna fantasi-
fulla konfiguration öppnar nya möjligheter för att refigurera lärjungarnas 
liv (mimesis-3).200 Deras liv tolkas utifrån ett nytt perspektiv. I Emmaus 
öppnas lärjungarnas fantasi för det oväntade, att Guds härlighet avslöjas 
genom och bortom korsfästelsen. Lärjungarnas vardagliga brödsbrytelse 
ses mot en ny horisont. De ser på ett nytt sätt. Gud ses som sakramentalt 
närvarande, en befriande och kontrasterande närvaro som ger mod, 
hopp och nya handlingsmöjligheter.201  
 

                                                
200 Hilkert, Naming Grace,  s 92-95. 
201 Hilkert använder sig också av Walter Brueggemanns tredelade distinktion orienter-
ing, disorientering och nyorientering för att beskriva detta skeende, med en rörelse från 
en bekväm eller van position (orientering), till en tid av omprövning och disorientering som 
kan vara personlig och intim eller massiv och offentlig, till en nyorientering, där nya sam-
band eller nytt hopp upptäcks, Naming Grace, s 82-83. 
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Hilkert kan också tala om detta som en nyorientering, men anknyter 
även till mer traditionellt språkbruk, och talar om refigurationen som en 
omvändelse. Omvändelsen sker inte en gång för alla eller i en linjär pro-
gression, utan på ett dialektiskt (växelverkande) sätt. När Gud kontinuer-
ligt manifesterar sig i historien så sker det i en hermeneutisk, oavslutad 
process, där nya erfarenheter läggs till gamla och utmanar tidigare hori-
sonter. Nya dimensioner läggs till våra erfarenheter, som dessutom är en 
del av en levande, pågående tradition av erfarenheter. 202 Historien har, 
likt mänsklig erfarenhet dessutom främst narrativ struktur. Det innebär 
att vi lever i en mångfald av traditioner och delade meningssammanhang 
som berättas fram. Omvändelse kan innebära ett byte av berättelser, dvs en 
omvärdering av ens tidigare värden där ens identitet djupast sett vad det 
gäller värderingar, personlighet och relationer står på spel. Frågor om 
Guds närvaro kan ha väckts. Nya erfarenheter kan med andra ord avslöja 
Guds närvaro och handlande på nya sätt, där Gud t ex ses som närva-
rande hos majoriteten av jordens befolkning så som Gud var närvarande 
hos Jesus på korset, i uthållighet, hopp, mörker, övergivenhet och löften.  
 
 
 
Med refigurerande djupord 
 
Vilken roll har språket och språkandet i detta skeendet?  Guds närvaro 
förmedlas i skapelsen, men den är fördold och oförlöst (untapped) innan 
den får ord, menar Hilkert.203 Fragmentariska frälsningserfarenheter, 
djuperfarenheter och kontrasterfarenheter, behöver namnges och pro-
klameras för att erfaras. Här kommer predikan in, men innan jag säger 
något om predikans funktion behöver något sägas om sakramental 
språkteori. Det finns enligt Hilkert en kraft i mänskliga ord. Det finns en 
kraft i att namnge (beteckna), både i positiv och i negativ mening. Detta 
både/och är viktigt för Hilkert. Närmare bestämt finns det ord som inte 
enbart ger information, ord som har en särskild kraft. Dessa kraftfulla 
ord kallar Hilkert för djupord. Begreppet anknyter till djuphorisont och 
djuperfarenheter. Hon menar att dessa ord är ursprungliga ord (primordial 

                                                
202 Hilkert, Naming Grace, s 35. 
203 Hilkert, Naming gRace, s 47. 
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words), som har potential att bli sakrament för gudomlig kärlek och det är 
den helige Ande, som gör orden till ord från Gud.  
 
Att dessa ord kallas för djupord innebär inte att de är andra slags ord (till 
exempel frommare, vackrare, mer teologiska) än dem vi använder till 
vardags. Det som gör dem till djupord är att de springer fram ur vårt inre 
centrum, menar Hilkert. Det är ord med vilka vi definierar oss själva och 
formar våra liv. De är performativa ord, ord som kan förändra framti-
den, eller som kan stänga dörrar in mot framtiden. Hon ger några exem-
pel: ”Jag älskar dig.”; ”Denna relation är över. Vi måste skiljas.”; ”Du har 
talang.”;  ”Din cancer kan inte botas.” Dessa ord är symboler, i betydelsen 
att de levandegör ett djupare mysterium av kärlek, möjligheter, tro, enga-
gemang eller död. Kärleken eller problemet i relationen eller sjukdomen, 
fanns där före orden som en förspråklig erfarenhet, men orden omtolkar 
(refigurerar) kärleken, relationen eller sjukdomen. Orden förändrar eller 
fördjupar därmed erfarenheten. Orden för ny medvetenhet till erfarenhe-
ten och därmed också en ny nivå av ansvarighet. Djuporden har, enligt 
Hilkert, en förmåga att skapa ny erfarenhet. Detta gör dessa ord ”uppen-
barande” eftersom de avslöjar nya nivåer av livets mysterium som går 
djupare än till och med orden kan.204 
 
Men ord är ambivalenta. De är på gott och ont. Dessa ord är inte enbart 
tecken som pekar på en verklighet som finns oberoende av orden. Istäl-
let förkroppsligar djuporden, på ett allmänt, medvetet, historiskt sätt, den 
djupare andliga verklighet som de springer fram ur.205 De är förbundna 
med djupet av mänsklig frihet, en frihet som endast Gud känner vidden 
av. Denna frihet innebär att vi människor har förmåga att avslöja eller 
dölja oss, att visa sårbarhet, dela sorger, förhoppningar, misslyckanden, 
glädjeämnen, osv. Delvis avslöjar vårt beteende och vårt kroppsspråk oss 
bortom orden, men orden gör våra hemliga avsikter explicita. Ord skapar 
nya möjligheter, bevarar hemligheter, förändrar relationer och världar, 
krossar hjärtan och helar dem. Ord får saker att hända, på gott och ont. 
Denna ambivalens hos mänskliga ord utmanar oss att inte ha ett naivt 

                                                
204 Hilkert, Naming Grace, s 59-60. 
205 ”Primordial words become sacraments- they function as symbols that allow a deeper 
mystery, the offer of grace, to become more concretely present and available in human 
life.” Hilkert, Naming Grace, s 33. 
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förhållningssätt till dem, utan ett kritiskt. Gud är dessutom fördold i 
språket. Det finns ingen sakramental automatik, och mänskliga ord kan 
också tysta Guds befriande löfte. Orden kan vara förvrängda, ideologiskt 
färgade osv. Det är inte självklart enkelt att avgöra vilka ord som är be-
friande och vilka som förvränger och kränker. Orden behöver prövas, 
menar Hilkert.206 Orden är dock nödvändiga för att vi ska få syn på Guds 
frälsande nåd i mänsklig erfarenhet. 
 
 
 

Funktion 
Att namnge nåd och onåd 
 
 
Vilken är predikans funktion i en situation där Gud redan är verksam 
med sin nåd i mänsklig erfarenhet, men där detta är möjligt att erfara 
endast på ett fragmentariskt sätt? Vilken är predikans funktion när vi 
människor har en begränsad fantasi och förställningsförmåga och därför 
har svårt att se Guds frälsande, sakramentala och nådefulla närvaro? Pre-
dikans funktion är, enligt Hilkerts predikoteologi, att namnge nåd. Det 
innebär att predikans funktion dels är att identifiera nåden i mänsklig 
erfarenhet, dels att namnge den. Det handlar med andra ord om att pre-
dikan behöver refigurera mänskliga erfarenheter som fragmentariska 
frälsningserfarenheter, kontrasterfarenheter och djuperfarenheter och att 
därmed synliggöra Guds frälsningsverk i historien. Man kan också säga 
att predikans funktion är att refigurera ”min/din/vår berättelse” med 
”Guds berättelse”, så som den kommer till uttryck i ”Jesu berättelse”. 
När dessa berättelser knyts till varandra ges möjlighet för fantasin att 
refigureras, likt det som, enligt Hilkert, sker på Emmausvägen för lär-
jungarna i berättelsen. Det innebär att predikans funktion är att föra 
lyssnaren från förförståelsens prefiguration, via en konfiguration till en 
refiguration, som ger ett nytt sätt att se den värld som vi redan lever i, en 

                                                
206 Hilkert bygger bl a på Rahners språksyn, där erfarenheten finns före språket, men 
språket behövs för att avslöja denna erfarenhet. Hon hänvisar också till David Power, 
som särskilt diskuterar det liturgiska språket, se Hilkert, ”The word beneath the words”.   
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ny syn på de erfarenheter som görs och därmed ett nytt förhållningssätt i 
det vardagliga, samhället och historien, trons förhållningssätt.   
 
Samtidigt är det viktigt för Hilkert att hålla samman sakramental och 
dialektisk fantasi i synen på predikans funktion. Det innebär att predi-
kans funktion inte enbart är att namnge nåd, utan också att namnge onåd 
(disgrace). Det innebär att benämna förtryck och orättvisor, att ge ett 
språk för smärta och sorg, utan att för snabbt ge lösningar av olika slag. 
Predikan bör inte röra sig för snabbt till lovprisning och hopp. Ondska 
och lidande behöver identifieras, benämnas och synliggöras. Kontrastre-
aktioner av vrede och protest behöver få komma till uttryck. Men det är 
dessutom så att vissa situationer är så omänskliga, att aktivt motstånd 
inte är möjligt eller att något försonande perspektiv inte kan ses. Här står 
den sakramentala fantasin vid en gräns för vad som kan refigureras och 
uttryckas. Vid ondskans och lidandets gräns tystnar orden och det vi kan 
göra är att klaga med och gråta med, menar Hilkert. Predikans funktion 
är att vara solidarisk med dem som lider, både med ord och i solidarisk 
tystnad, när orden inte räcker till. Samtidigt behöver predikanten ge ”a 
sense of an ending”, menar Hilkert.  Hoppet, trots allt, behöver höras.207  
 
Å ena sidan, menar alltså Hilkert, att Anden löper före predikanten och 
bor i skapelsen och historien och förnyar jordens ansikte (sakramentalt 
perspektiv), å andra sidan skapar proklamationen av Guds ord ny kon-
text för mänskligt liv och för med sig radikal omvändelse (dialektiskt 
perspektiv). Det finns, så som Hilkert ser det, en kraft i benämnandet, 
som frigör. Predikans funktion är att ge dem som hör predikan ny med-
vetenhet om livet mellan kontinuitet och diskontinuitet och därmed ny 
ansvarighet.208 Om man säger att predikans funktion är refigurering, kan 
man alltså också med Hilkert säga att predikans funktion är omvändelse, 
dvs omvändelse till frihet, helhet, försoning, mänsklig blomstring. Men 
omvändelsen är alltid tvådelad: dels innebär den en vändning till Gud 
och samtidigt till mänsklig gemenskap, skapelsen, sina egna djupaste 
sanningar; dels en vändning från synden dvs från ett liv där människor 

                                                
207 Hilkert, Naming Grace, s 116-124.  
208 ”The words bring a new awareness to the experience and therefore an new level of 
resonsibility. In a real sense those kinds of words have a power t create a new experi-
ence.” Hilkert, Naming Grace, s 59. 
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lever som mindre än. Men predikans funktion är inte att vara en moralisk 
instruktion. Detta är viktigt. Istället handlar det om att ge kraft till om-
vändelse. ”Preaching announce a word of life that empowers the conver-
sion it demands.”209 Att ”se” och att ”leva” hänger samman. Att se Guds 
nåd i vanlig, fragmentarisk erfarenhet, ger kraft att sträcka sig mot det 
som är ”mer”, mitt i begränsningen. 
 
 
 
Sammanfattning om Hilkerts komplexitetsreduktion 
 

• Situation. Situationen för oss människor beskrivs som ett spän-
ningsfält mellan kontinuitet och diskontinuitet. Kontinuiteten in-
nebär att Gud redan är närvarande i den mänskliga situationen 
med sin nåd och att vi människan har potential att vara öppna 
för (och sträcka oss mot) denna närvaro (djuphorisont). Diskon-
tinuiteten innebär att Gud också kan upplevas som frånvarande, 
på grund av ondskan och lidandet i världen. Det problem i situa-
tionen som Hilkert tar itu med och som relaterar till predikan är 
att vi människor är begränsade i vår förmåga att föreställa oss 
Guds nådefulla närvaro. Vår förmåga att refigurera verkligheten 
som sakramental är begränsad. 

• Skeende. I denna mänskliga situation beskrivs skeendet som ett 
frälsande, befriande och helande skeende, som kan erfaras på ett 
fragmentariskt sätt i vardagen och historien. Dessa erfarenheter 
är bl a djuperfarenheter (erfarenheter i livets gränssituationer, där 
vi människor sträcker oss efter det som är ”mer”) och kontraster-
farenheter (erfarenheter av indignation, protest och motstånd). 
Dessa begränsade och fragmentariska erfarenheter av Guds be-
friande och helande närvaro, är gränsöverskridande, vilket inne-
bär att de sträcker sig mot en situation där alla människor får del 
av ”det goda livet”. Den förändrande processen förutsätter en re-
figuering av fantasin, som leder till ett nytt sätt att se, vilket får 
åtminstone fragmentariska konsekvenser i tanke och handling. 
Djupast sett sker refigueringen av den helige Ande, men perfor-

                                                
209 Hilkert, Naming Grace, s 44-45. 
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mativa djupord, sprungna ur djup-erfarenheterna, kan fungera 
som redskap för att se på ett nytt sätt. 

• Funktion. I denna situation där vi människor har svårt att se 
Guds nåd i det i vår vanliga erfarenhet, är predikans funktion att 
identifiera och namnge både nåd och onåd.  Predikans funktion 
är med andra ord att refigurera verkligheten så att både kontinui-
teten och diskontinuiteten i vanlig mänsklig erfarenhet tas på all-
var. Det handlar dels om att våga benämna att Gud redan är 
verksam i våra liv, i det goda som sker, men också ofta till synes 
trots det onda som sker (som en kontrast), men också att ge ord 
åt erfarenheter av Guds frånvaro eller fördolda sida, att solida-
riskt ge ord åt erfarenheter av lidande och ondska, utan att lägga 
till rätta.  

 
 
 

Konsekvenser 
 
Vilka är då de praktisk teologiska konsekvenserna av denna sakramentala 
predikoteologi? Hilkert strävar i sin homiletik efter att låta predikoteori 
och predikopraktik stå i en ömsesidig kritiskt förhållande till varandra. 
Hon formulerar själv några konsekvenser av den sakramentala fantasin, 
genom att ge tre kriterier, så att predikanten ska kunna identifiera och 
namnge var Guds frälsande nåd är i vanlig mänsklig erfarenhet i världen 
idag. Dessa kriterier kallar hon för operativa trosföreställningar (operative 
beliefs). För det första bör de erfarenheter som namnges vara erfarenheter i 
sin djupdimension. Vad dessa erfarenheter innebär har jag redan varit inne 
på, men jag ger några fler exempel i avsnittet ”Ett evokativt språk”. För 
det andra bör predikanten förkunna inifrån den konkreta gemenskapens livssi-
tuation. Det innebär att predikanten tillsammans med församlingen bör 
höra ”ekot av evangeliet”, som de erfar när de lyssnar till skriften inifrån 
sina liv, eller trots sina liv. Detta ”trots sina liv” betyder att de erfarenhe-
ter som namnges också bör vara kontrasterfarenheter. Dessa har jag ock-
så varit inne på tidigare. Församlingens betydelse återkommer jag till i 
avsnittet ”Kyrkan som sakrament”. För det tredje behöver predikantens 
använda den tolkningsnyckel för att identifiera nåd i mänskligt liv, som den 
bibliska berättelsen och de grundläggande kristna symbolerna är, enligt 
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Hilkert. Bibeltexternas roll återkommer jag till i avsnittet ”Med sakra-
mental och profetisk hermeneutik”. Dessa operativa kriterier är i Hilkerts 
framställning predikantens och jag börjar nedan med att belysa hur Hil-
kert ser på predikans relation till predikanten.210 
 
 
 
Predikanter som utforskare och barnmorskor  
 
Vilken är konsekvensen av denna predikoteologi i synen på predikanten? 
Denna predikoteologi får, enligt Hilkert, konsekvenser dels för synen på 
predikantens funktion, dels för synen på vem som kan och får predika. 
För att tydliggöra hur predikantens funktion blir annorlunda i den sak-
ramentala fantasin, prövar Hilkert några nya predikantmetaforer, som 
sätt att refigurera predikanten. Med metaforen upptäckaren/utforskaren vill 
Hilkert synliggöra att predikanten inte är en försäljare som ska sälja skat-
ter. Skatten (dvs nåden) finns redan i kontexten. Gud är redan verksam, 
om än fördold. Istället är det predikantens uppgift att hjälpa församling-
en att upptäcka eller identifiera skatten. Därför är det också predikantens 
uppgift att söka genom terrängen och föreslå en väg framåt. Men denna 
framåtrörelse är också relaterad till det förflutna och därför har predikan-
ten dessutom i uppgift att vara både arkivarie och berättare, dvs att för-
valta och berätta traditionens historier och minnen. Det är också skatter 
som i någon mening redan finns mitt i gemenskapen. Med metaforen 
barnmorska vill Hilkert synliggöra att predikantens uppgift är att förlösa 
det barn (evangeliet) som församlingen har fått i uppgift att ge liv åt. 
Barnmorskan skapar inte barnet, barnet är redan format (av nåd), men 
barnmorskan hjälper modern och barnet (dvs församlingen) kunnigt och 
med medkänsla i framfödandet av barnet.211 Med dessa metaforer vill 
Hilkert dra uppmärksamheten till att evangeliet är givet till församlingen. 
Hon vill därmed flytta fokus från den individuella predikanten till för-
samlingen (se nedan). 
                                                
210 Hilkert, Naming Grace, s 48-53; “Preaching and theology.” 
211 Hilkert, Naming Grace,  s 183-184. ”As the word of God takes shape in the womb of 
the Christian community, preachers are called to attend to the pulse of God at the heart 
of creation, to stand in solidarity with all who labor to give birth to justice and peace in 
the world, and to stand in awe of, as well as to celebrate, Gods new life in our midst”, s 
183. 
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Hilkert skriver i en romersk katolsk kontext där endast ogifta män kan 
bli präster. Hilkert menar att den sakramentala fantasin utmanar denna 
praxis. Den sakramentala fantasins syn på Gud som någon som refigure-
rar traditionens erfarenheter i den mänskliga kontexten, utmanar tradi-
tionell prefiguation (förförståelse och gestaltning), där det är mannen 
(den ogifte och celibatäre) som får bli präst och predikant, så som Hil-
kert ser det. Hon frågar sig vem som kan eller får predika, enligt den sak-
ramentala fantasin. För att svara på frågan använder Hilkert sina egna 
operativa kriterier, där hon, enligt kriterium 3, utifrån några bibliska be-
rättelser som tolkningsnyckel uppfattar att Andens gåvor (charismata) ges i 
överflöd till alla döpta.212 Enligt kriterium 2 namnger hon erfarenheter i 
samtidens kyrka och värld där detta ”givande” redan sker. Enligt kriteri-
um 1, refigurerar hon detta som ett tecken på Guds sakramentala och 
transformerande närvaro i vår tid. De erfarenheter i samtiden som hon 
anger är, att döpta personer ansvarar för andakter i fängelser och på 
sjukhus, erbjuder skydd för misshandlande kvinnor och barn och arbetar 
politiskt eller juridiskt till förmån för de fattiga. Därmed är de en del i 
förkunnandet av Guds rike i ord och handling. Dessutom bedriver ett 
ökande antal icke-vigda kvinnor och män redan själavård, undervisar, le-
der församlingar osv, också det som en del av missions- och prediko-
uppdraget till de döpta, där Andens gåva möjliggör för kristna att namn-
ge nåd.213  
 
Lite tillspetsat kan man, så som jag ser det, säga att Hilkert tolkar präst-
bristen i katolska kyrkan som en kontrasterfarenhet, där Guds befriande 
nåd överraskande bryter fram när människor, ur en erfarenhet av indig-
nation och protest, hittar nya vägar i en problematisk situation.214 Där-
med blir predikandet ”utanför” det liturgiska sammanhanget en utma-
ning in mot liturgin. Att på detta sätt se förkunnelse som något som sker 
också utanför gudstjänsten är inte ovanligt i kristen tradition, men Hil-
kert ser alltså denna förkunnelse som ett uttryck för fragmentarisk fräls-
ning och ett kritiskt korrelat till kyrkans institutionella praxis.  
                                                
212 Hilkert talar hellre om döpta än om lekmän, Hilkert, Naming Grace, s 180. 
213 Hilkert, ”Anointed and Sent”, s 47-63. Se också Naming Grace,  s 144-191. 
214 Med Chopps språkbruk, kan man säga att hon ser marginaliserad, men befriande 
praxis tränga fram från marginalen och utmana de etablerade dominerande strukturer-
na.  
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Hilkert argumenterar dock inte emot vigning till ett specifikt ämbete, 
som en del av kyrkans ordning, där vissa får en särskild uppgift att bli 
präster till förmån för hela gemenskapen. Det hon argumenterar för är 
att kvinnor och även gifta män ska har tillgång till ämbetet, och att synen 
på vad vigning överhuvudtaget är ska omprövas och vidgas till att gälla 
fler funktioner.215 Hilkert anknyter också till traditionell praxis när hon 
menar att den vigde predikanten har ett specifikt, pastoralteologiskt an-
svar. Men ansvaret handlar om att vara ”utforskare” och ”barnmorska”, 
inte om att i predikan ge instruktioner eller komma med dogmatiska på-
ståenden. Ansvaret handlar om att ha ett lyssnande förhållningssätt och 
utifrån det hörda namnge vad hon (predikanten) har upptäckt och föreslå 
möjligheter framåt. Det är predikantens uppgift att på ett dynamiskt sätt 
se samband mellan tradition och samtid, religion och kultur, liturgi och 
bibeltext, och vara en teolog som ställer fler frågor och sträcker sig efter 
det som är ”mer”, för att återknyta till Rahners språkbruk. Därför be-
hövs hos predikanten sakramental fantasi och spiritualitet. 
 
Hilkert vill dock att fler ska få möjlighet att predika. Den möjligheten 
handlar, för henne, om nya sätt att inkarnera Kristi mysterium i världen. 
Det ger en fylligare bild av vad det vill säga att vara människa, att vara 
skapad till Guds avbild. Den dialektiska fantasin påminner dock om att 
synden verkar också inom predikanten och att nåden i mänskliga sam-
manhang gärna blir t ex ideologiskt färgad. När fler får möjlighet att pre-
dika inkarneras Guds ord på nya sätt och patriarkal och klerikal ideologi 
utmanas. Ledprincipen för Hilkert är frågan om vad som bygger upp 
församlingen och kyrkan till att vara ett sakrament för Guds frälsning i 
världen.216  
 

                                                
215 “There is a unique way in which women´s preaching of the gospel shares in the very 
mystery of the resurrection. The resurrection is the ulitmate surprise and overthrow of 
former categories and limitations”, Hilkert, Naming Grace, s 146. 
216 “The most basic reason for the importance of preaching by women as well as men is 
that the sacramental imagination recognizes that new imaging of the mystery of Christ, 
new enfleshing of the word, makes available aspects of the mystery of the gospel  and 
the mystery of God that were previousy hidden or even repressed.”, Hilkert, Naming 
Grace, s 164. 
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Kyrkan som sakrament 
 
Vilken konsekvens i synen på kyrkan och gudstjänsten får denna predi-
koteologi? Som framgått ovan är dopet centrum av Hilkerts sakramentala 
kyrkosyn. Liturgins primära symbol är de döptas församling samlade runt 
nattvardsbordet i gudstjänsten, så som hon ser det. Relationerna i för-
samlingen grundas i dopets gåva och var och en förs, oavsett enskilda 
olikheter, in i gemenskapen genom Jesus Kristus. Den synliga kyrkan, 
som de döptas gemenskap, är sakrament i världen. Det innebär att den 
på ett fragmentariskt sätt synliggör Guds nåd i världen.217 Att kyrkan som 
gemenskap kan kallas sakrament beror av dess relation till Jesus Kristus, 
det ursprungliga sakramentet. Hilkert talar också om kyrkan som en på-
gående Kristi kropp, som är del i Kristi sakrament, förutsatt att kyrkan 
förkroppsligar, talar och handlar utifrån den givna nåden. Ur ett inkarna-
toriskt perspektiv är Guds ord inte enbart ett löftesord eller ett tillkänna-
givet ord, framhåller hon, utan ett förkroppsligat ord. Inkarnation pågår 
och det är inte vissa privilegierade individer, utan kyrkan som helhet som 
fått förtroendet att förvalta ordet. Anden smörjer både lyssnare och pre-
dikanter till att tala och leva detta ord, menar Hilkert. Alla döpta är där-
med kallade att predika, eller att profetera, som hon också skriver. Denna 
skara är smord med den helige Ande till att föra tron vidare och kallade 
att profetera i världen. 218 När Hilkert därför talar om ”församlingens 
mitt”, ur vilket ”ekot av evangeliet” ljuder, och det är predikans uppgift 
att lyssna in och namn detta eko, så är denna församlingsmitt primärt en 
liturgisk gemenskap av döpta kring ord och sakrament. Samtidigt är det 

                                                
217 Kyrkans vidare kontext (bortom den gudstjänstfirande församlingen) skriver inte 
Hilkert nämnvärt om, annat än kyrkan som alla döpta, även om hon menar att kyrkans 
funktion är att vara ett sakrament i världen. För Rahner, är den osynliga kyrkan inte en 
dold kärna som existerar inom den synliga, utan en vidgning av kyrkan bortom de per-
soner som uttryckligen bekänner sig som kristna. Guds nåd verkar bland människor i 
världen på många sätt och också inom andra religioner. Han knyter sitt tal om ”anony-
ma kristna” till att ”acceptera sig själv” i djupare mening, t ex att acceptera smärta, li-
dande, ansvarighet, begränsningar, oavsett trosbekännelse. Kilby, Karl Rahner, s 30-37.  
218 Hilkert, Naming Grace, s 184-186, 63. 
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både en lokal och gränsöverskridande gemenskap.219  Hilkert kan dock 
också tala om församlingen som ”de fattigas gemenskap”.220 Här är hon 
starkt inspirerad av katolska befrielseteologers tanke att Gud manifeste-
rar sig i de fattigas kontrasterfarenheter. 
 
I liturgin (med liturgins djupord och symbolhandlingar) förkunnar de 
döpta att framtiden redan har börjat. Liturgin är en helhet där försam-
lingen minns, firar och bekänner Guds seger över synd och ondska, 
Guds närvaro i mänskligt liv, Guds löfte om en framtid full av hopp. 
”Guds berättelse” gestaltad i liturgin, refigurerar ”din/min/vår berättel-
se”. I Hilkerts syn på liturgin förenas den sakramentala fantasins bekräf-
tande drag, där vanliga människors erfarenheter ses som ett Gudsmöte, 
med den dialektiska fantasins kritik av det mänskliga projektet. Detta 
innebär att det liturgiska språket och de liturgiska handlingarna symboli-
serar Guds närvaro, samtidigt som de rymmer mänsklig förvrängning 
och ideologi. Det finns en kritisk udd i Hilkerts kyrkosyn, samtidigt som 
hon är mer reformator än revolutionär. Hilkerts kyrka är dels kontrakul-
turell, samtidigt som kyrkan själv utmanas till självkritik och reforma-
tion.221 Kyrkan har en profetisk funktion och liturgin har en (potentiellt 
sett, men också redan delvis reellt) en profetisk gestalt. Gudstjänstens 
symbolhandlingar utmanar.  
 
Hilkert benämner vissa handlingar som profetiska eller kontrakulturella, 
handlingar som hon menar redan sker, om än fragmentariskt. I en tid av 
individualism och främlingsfientlighet, samlas kristna kring ett inklude-
rande nattvardsbord och lovar att se till de fattigas och sjukas behov. I en 
tid av apati och missmod samlas kristna för att tacka, sjunga lovsånger av 
glädje och motstånd. I en tid av relationslöshet vittnar kristna försam-
lingar om förbundstrohet och förlåtelsens möjlighet. I en tid av makt och 
dominans smörjer kyrkan ledare till att tvätta fötter och lyfta fram för-
samlingens gåvor.222 Men symboler inte enbart synliggör mysteriet, de 
döljer det också. Den kyrkliga och liturgiska vision som Hilkert refigure-

                                                
219 ”What is most amazing about the sacramental imagination also remains most trou-
bling. The promise is given, the power is given, but the enfleshment of the vision in 
history depends on human beings.”, Hilkert, Naming Grace, s 190- 191. 
220 Hilkert, Naming Grace, s 52, 39-43.  
221 Hilkert, “ Preaching from the book of nature”, s 307. 
222 Hilkert, Naming Grace,  124-125.  
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rar grundar sig på en tillit till ett löfte, men löftet rymmer också den dia-
lektiska fantasins ”ännu icke”. Gud har i Jesus Kristus besegrat ondska, 
synd och död, men visionen är ännu begränsad.  Synden opererar inom 
kyrka och församling, t ex som patriarkala strukturer i liturgins språk. 
Dessa vill Hilkert förändra. 
 
 
 
Med sakramental och profetisk hermeneutik 
 
Vilka konsekvenser i synen på bibeltexterna får denna predikoteologi?  
De bibliska texterna bör, enligt Hilkerts kriterier, fungera som tolknings-
nyckel för vilka erfarenheter som är erfarenheter i sin djupdimension, 
men att använda bibeltexter som nyckel är inte oproblematiskt. Texterna 
är inte ett antal enkla påståenden eller checklistor att följa, utan de är 
själva vittnesbörd om troserfarenheter. De är själva erfarenheter av Guds 
nåd, kontextuella erfarenheter som behöver tolkas. Texterna är dessutom 
inte fria från ideologisk eller annan förvrängning. Det finns inga oskyldi-
ga texter. Bibelns berättelser om frälsning är också berättelser om synd, 
där viss synd namnges i texterna, men där annan synd såsom patriarkalt 
förtryck, antisemitism mm, har namngetts senare i kyrkans tradition.223 
Därför behöver den sakramentala fantasins positiva förväntan inför de 
bibliska texternas vittnesbörd utmanas av ett kritiskt förhållningssätt. 
Uttrycket ”Guds ord” är därmed, enligt Hilkert, inte en text eller ens hela 
kanon tillsammans, utan ett metaforiskt uttryck som refererar till hela 
uppenbarelsens mysterium, dvs till Guds självkommunikation i hela ska-
pelsen och Guds erbjudande om vänskap till mänskligheten genom hi-
storien, ett erbjudande som mest definitivt är uttryckt i Jesus Kristus. 
Bibeln är ett privilegierat vittne om denna självkommunikation framför 
allt hört i gudstjänsten.224 Hilkert kan också säga att de bibliska texterna 
är ”farliga”. Men om den dialektiska fantasin betonar att de bibliska tex-
terna är farliga, i betydelsen att de fungerar som en kritisk och profetisk 
instans i förhållande till kyrka och värld, så betonar t ex feministisk teo-
logi att de är farliga i betydelsen att de uttrycker patriarkal ideologi, nega-
tiv syn på judar mm och att de behöver ha varningsskyltar. Med andra 

                                                
223 Jfr. Svartvik, Bibeltolkningens bakgator. 
224 Hilkert, Naming Grace, s 73-74, 76, 72. 
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ord kan det vara farligt att läsa texterna okritiskt. I stället behöver miss-
tänksamhetens hermeneutik användas. 
  
Kan en konkret mänsklig berättelse fungera som en samtida liknelse, en 
ny hermeneutik av evangeliet, frågar sig Hilkert? Kan predikanten lita på 
den liturgiska kontexten som tolkare av en mänsklig berättelse, eller mås-
te Kristi berättelse göras explicit, frågar hon sig också? Det finns i den 
sakramentala fantasin en tilltro till bibeltexternas ”mer”. Det innebär att 
berättelsen om Jesus är en del av en levande, pågående tradition, där 
evangeliet berättas, förkroppsligas och hörs på nya sätt i varje tid. Aldrig 
har det därmed hörts så som det hörs nu. Därför kan samtida liknelser 
fungera. Nya dimensioner av evangeliet blir t ex synliga när kvinnor, 
barn, fångar, Nicaraguanska bönder eller flyktingar namnger nåd i sina 
liv. Anden är verksam i dessa nya erfarenheter och upplivar ”nya minnen 
av Jesus”. Det är kyrkans kallelse att berätta dessa erfarenheter ur sin 
egen kontext, annars gör ingen det. Men lika väl som kyrkan avslöjar nya 
dimensioner i Jesusberättelsen, så utmanas kyrkan av de bibliska texterna. 
Risken är alltid att kyrkan avbildar Jesu berättelse efter sin egen berättel-
se, men dessa berättelser konfronterar och utmanar kyrkan i varje tid. 
Det finns ett drag av orientering, disorientering och nyorientering också i 
bibliska texter.225 Därmed kan de också fungera som kritisk instans till 
predikans namngivande av nåd. Förhållandet mellan texter och erfaren-
heter behöver med andra ord vara ömsesidigt kritiskt, enligt Hilkert.   
 
 
 
Med ett evokativt språk  
 
Vilka konsekvenser i synen på predikans språk, innehåll och form, får 
den sakramentala predikoteologin? Predikan är en inbjudan att ”komma 
och se” och ”gå och göra likadant”. Det är en inbjudan att göra Jesu be-
rättelse till sin egen och så erfara vanligt mänskligt liv som benådat. Det-
ta förutsätter en predikoförberedelse enligt de tre steg jag nämnt tidigare 
(pre/kon/refiguration), dvs en rörelse från en förförståelse, via kritiska 
frågor till en djupare förståelse. Med start i det symboliska språket i bi-
beltext och liturgi och i det vardagliga språket i vanlig mänsklig erfaren-

                                                
225 Hilkert, Naming Grace, 54, 82. 
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het (steg 1), behöver predikanten reflektera kritiskt över mänsklig erfa-
renhet, trossymboler och olika tolkningskonflikter som kan tänkas upp-
stå (steg 2), för att slutligen återvända till det symboliska, poetiska och 
evokativa språket som talar till alla nivåer hos människan, individuellt och 
socialt (steg 3), menar Hilkert.  
 
Detta är en förberedelseprocess som behöver avspeglas i predikans in-
nehåll. Ett av de största problemen med samtida predikan, menar Hil-
kert, är att predikan stannar på nivå ett eller två, dvs i  dogmatisk under-
visning, exeges, liturgisk instruktion och inte går vidare till nivå tre, dvs 
till en nivå som språkligt utmanar lyssnarna både i hjärta och tanke. Nivå 
två visar att predikanten har brottats med frågorna, men det är inte själva 
brottningen som ska höras direkt i predikan. Predikan ska inte i sitt inne-
håll och sin form förklara mysteriet, utan lokalisera det. Därför är predi-
kans språk det poetiska, symboliska och evokativa språket, ett språk som 
finns i berättelser, myter, bilder och mänsklig erfarenhet.226 Det är med 
andra ord ett språk som refigurerar verkligheten på ett överraskande sätt, 
som utmanar fantasin och hjälper lyssnarna att se på nya sätt. 
 
De berättelser som används i predikan kan inte endast sökas i bibeltex-
ten, bönen och kommentarerna (dialektiskt perspektiv), utan också i li-
vet, kulturen, världssituationen, dvs i vanlig så kallad sekulär erfarenhet. 
Möjligheten att använda mäns och kvinnors erfarenheter i predikan är 
många. Hilkert ger några exempel på kvinnors erfarenheter: kroppsliga 
erfarenheter såsom havandeskap, födande, ammande, menstruation, me-
nopaus, övergrepp, åldrande; socialt formade erfarenheter, dvs sådant som 
lärts in i en specifik kultur t ex koder för hur man beter sig i hemmet, 
över- och underordning, synen på det ”kristna” äktenskapet; feministiska 
erfarenheter, t ex frågor om textval, från vilket perspektiv predikan sker, 
bibelsynsfrågor; historiska erfarenheter, t ex minnen och erfarenheter från 
bortglömda kvinnor; kristna religiösa erfarenheter, om Guds eller Jesu bety-
delse, vad lärjungaskap innebär och unika individuella erfarenheter. Det 
handlar om att inkarnera eller förkroppsliga ordet i predikan och kriteriet 
för valet av erfarenheter är att det är erfarenheter i sin djupdimension. 
Predikan drar lyssnarna in i en djupare gemenskap med Gud som samti-

                                                
226 Hilkert, Naming Grace, s 142. 
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digt är en djupare erfarenhet av vanligt liv och vanliga relationer genom 
att de refigureras som benådade.227 
 
 
 
Sammanfattning om konsekvenserna 
 
Hilkerts predikoteologi får konsekvenser i synen på:  

• Predikanten ses som en som tillsammans med alla döpta är kal-
lad att förkunna evangelium i ord och handling. Predikanten har 
ett pastoralt ansvar att fungera som utforskare eller barnmorska, 
dvs att lokalisera, identifiera och namnge Guds frälsande närvaro 
i mänsklig erfarenhet, både i samtida och bibliska djuperfarenhe-
ter och kontrasterfarenheter, dvs inte på ett ytligt sätt. Predikan-
tens bör därför förbereda sig genom en process från förförståelse 
till ny förståelse, där kritiska frågor ställs och den sakramentala 
fantasin gör att nya insikter görs.   

• Församlingen ses som en sakramental gemenskap av döpta 
kring nattvardsbordet, som med sina liv levandegör och synliggör 
fragment av frälsning. Guds nåd är med andra ord redan verksam 
i människors liv, innan den förkunnas. Gudstjänsten ses som en 
gestaltning av denna frälsande närvaro, men också som en kont-
rakulturell gemenskap med en profetisk mission att verka för he-
lande och blomstring i världen. 

• Bibeltexterna och framför allt berättelserna om Jesus, ses dels 
som tolkningsnycklar för att refigurera mänsklig erfarenhet, men 
också som ideologiskt (t ex patriarkalt eller klerikalt) färgade. De 
både synliggör Guds nåd och förvränger den. Därför behöver 
texterna tolkas med en kritisk hermeneutik, samtidigt som de i 
sin tur kan fungera kritiskt i förhållande till kyrka och värld. 

• Predikans språk och form bör ha en narrativ struktur och an-
vända ett metaforisk, dvs evokativt språk. Detta språk är perfor-
mativt och består av djupord (som är vanliga ord), som springer 
fram ur människors djuperfarenheter och kontrasterfarenheter. 
Det är ord som avslöjar något autentiskt om Gud och livet. Pre-

                                                
227 Hilkert, Naming Grace, s 174-175, 34. 
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dikas innehåll kan bestå av nya berättelser ur mänsklig erfaren-
het, som refigureras med hjälp av berättelserna om Jesu liv. In-
nehållet bör berätta om hur Gud redan är verksam med sin nåd, 
samtidigt som ondska och lidande bör benämnas. Det bör inte 
finnas något mänskligt som inte kan benämnas i predikan.  

 

 
Diskussion 
 
I Hilkerts komplexitetsreduktion ger den sakramentala fantasin struktur 
åt tanken, där Gud verkar kontinuerligt med sin frälsande nåd i skapel-
sen, historien och i människors erfarenheter. Detta Guds kontinuerliga 
handlande har vi människor av nåd potentialen att se och erfara allt mer, 
som en djuphorisont vi sträcker oss mot, samtidigt som förmågan är 
begränsad och Guds nåd alltid är oändligt mycket mer. Detta är den enk-
la grundtanken. Denna grundtanke utmanas av det dialektiska perspektiv, 
som också lyfts fram, och som betonar diskontinuiteten mellan Gud och 
människan och människans totala oförmåga att se, erfara eller sträcka sig 
efter Gud pga den radikala ondskan i världen, där Gud tycks frånvaran-
de. Detta kan ses som två olika komplexitetsreduktioner, som styrs av 
sina respektive utgångspunkter (kontinuitet respektive diskontinuitet). I 
Hilkert komplexitetsreduktion inkorporeras den senare i den förra. Pre-
dikans funktion blir att identifiera och namnge Guds frälsande handling-
ar både i förhållande till kontinuiteten och diskontinuiteten, dvs att syn-
liggöra fragment av frälsning, sedda som djuperfarenheter och kontrast-
erfarenheter. Nedan följer en kort diskussion av några av styrkorna och 
svagheterna i denna predikoteologiska komplexitetsreduktion, där jag 
lyfter fram hur denna predikoteologi tar komplexiteten på allvar, och 
något om vad som faller utanför fokus. 
 
Denna predikoteologiska komplexitetsreduktion tar komplexiteten i pre-
dikans kommunikationsskeende på allvar, genom att försöka införliva 
både erfarenheter av kontinuitet och diskontinuitet med Gud i sin struk-
tur, istället för att spela ut dessa erfarenheter emot varandra. Predikoteo-
logins dialogiska struktur uppfattar jag som en styrka, där de båda per-
spektiven får stå i ett ömsesidigt kritiskt förhållande till varandra och 
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utmana varandra. Detta gör både förståelsen av Guds nåd och mänskligt 
liv mer mångfacetterad. Gud ses vidare inte som en abstrakt närvaro i 
största allmänhet, utan som en frälsande närvaro som kan och behöver 
identifieras i vanliga mänskliga erfarenheter, om än på ett fragmentariskt 
sätt. Mänsklig samtida erfarenhet i nuet uppvärderas därmed som plaster 
för Guds aktivitet. Strävan är dessutom att våga benämna både erfarenhe-
ter av Guds närvaro och frånvaro, utan att lägga till rätta, vilket jag upp-
fattar som en styrka. Våra erfarenheter är komplexa och ofta svår tolkade 
och predikan bör ta detta på allvar och synliggöra detta. Att erfarenheter 
av nåd både rymmer förundran över positiva erfarenheter av det goda i 
livet och upprördhet över kränkningar av det mänskliga och skapelsen, 
både bibliska erfarenheter av hur Jesus skapar det goda livet omkring sig 
och upprördhet över korsets våld och kränkning, betonas här. Att våra 
erfarenheter ofta rör sig i en gråzon, där vi varken förundras eller upp-
rörs, gör bilden än mer komplex.  
 
För det andra tar denna predikoteologi komplexiteten i predikans kom-
munikationsskeende på allvar, genom att synliggöra tolkningens betydel-
se för kommunikationen i predikan. Tolkningen som dynamisk, herme-
neutisk process lyfts fram, vilket jag ser som en styrka. Dels betonas tol-
kandets (refigureringens) rörlighet mellan förförståelse, kritiska frågor 
och ny förståelse (nytt seende och ny ansvarighet). Dels betonas rörlighe-
ten mellan olika berättelser om mänsklig erfarenhet, som potentiella plat-
ser för Guds nåd. Dessutom betonas rörligheten mellan de bibliska be-
rättelserna om Jesus och andra samtida berättelser (eller berättelser i litte-
ratur, film mm). Den primära tolkningsnyckel är dock, så som jag förstår 
det, kontinuitet och diskontinuitet, där de bibliska berättelserna om Jesus 
synliggör både kontinuiteten och diskontinuiteten mellan Gud och män-
niskor, något som också kan bli synligt (tolkat) i samtida erfarenhet.  
 
En styrka i sammanhanget är, enligt min mening, att denna predikoteo-
logi benämner det hinder i kommunikationen som hör samman med 
ideologisk förförståelse (patriarkal, hierarkisk och klerikal ideologi). Sam-
tidigt beskrivs de bibliska berättelserna om Jesus, som tolkningsnyckel, 
för förståelsen av nådens förhållande till erfarenheten. Exakt vad det 
innebär är oklart, eftersom dessa berättelser snarare är flera än en. En 
svaghet i denna predikoteologi är därmed, enligt min mening, att den 
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ändå tycks utgå ifrån att det finns en sammanhållen berättelse om Jesus, 
inte flera.  
 
Denna komplexitetsreduktion tar komplexiteten i predikans kommunika-
tionsskeende på allvar också genom att synliggöra tolkningsgemenska-
pens betydelse för tolkningen. Detta ser jag som en styrka. Det finns 
ingen objektiv erfarenhet eller neutral plats.  Vad det är som är tolk-
ningsgemenskapen är dock inte helt klart. Tolkningsgemenskapen är, helt 
klart, inte enbart män eller präster. Istället talas bl a om ”församlingens 
mitt”. Det är i församlingens djuperfarenheter och kontrasterfarenheter 
som nåden blir synlig. Tolkningsgemenskapen tycks finnas i spännings-
fältet mellan dels alla döpta, dels dem som firar gudstjänst, dels de ”fatti-
ga” i församlingen. Syftet är, som jag förstår det, att dra in fler i tolkandet 
och i predikandet. Den ”mitt” som denna predikoteologi ser som kyr-
kans är med andra ord en gränsöverskridande gemenskap, som predikan 
behöver vara lyhörd för. Också gemenskapen sträcker sig mot det som är 
”mer”. Nya människor i nya tider hör evangeliet (ser nåden i mänsklig 
erfarenhet) på nya sätt. Det är dessa nya sätt, som denna predikoteologi 
vill få syn på. Detta ser jag som en viktig poäng.  
 
Denna predikoteologi synliggör också spänningsfältet mellan det per-
formativa och det informativa språket. Också ett performativt språk (t ex 
en metafor eller en berättelse) har ett informativt, om än inte entydigt, 
innehåll. Det spelar roll hur predikans innehåll refigurerar (tolkar). Be-
greppet ”djupord” är dock inte helt enkelt. Vad det är som gör att vissa 
vanliga ord blir djupord, som springer fram ur en djuperfarenhet och 
fungerar performativt både i positiv och/eller negativ mening, medan 
andra ord inte blir det, är mindre klart. Den helige Ande omnämns som 
den som djupast är verksam som refigurerar i detta skeende, men mycket 
mer om den helige Ande sägs inte. Det spelar dessutom roll vem som 
tolkar. Jag uppfattar det dessutom så, att utifrån denna predikoteologiska 
komplexitetsreduktion kan predikanten inte gömma sig bakom sitt kön, 
sitt klerikala ämbete eller bakom de bibliska berättelserna. De bibliska 
berättelserna är en oersättlig resurs, för att namnge Guds nåd, men ny 
samtida mänsklig erfarenhet är också det. Här uppmanas till mod och 
ödmjukhet i benämnandet, men sker inte den ömsesidiga refigurering blir 
Guds nåd en irrelevant abstraktion i samtiden.  
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Kapitel 3 

Mellan vånda och upptäckt – 
predikan som perspektivgivare 

   
 
 
 
 
W Paul Jones 
 
I detta kapitel är vi framme vid den tredje teologen, W Paul Jones och 
hans komplexitetsreducerande predikoteologi. Jones utgångspunkt är 
teologisk pluralism och en brokig värld och kyrka.228 Det går inte att 
komma ifrån att vi har olika teologiska perspektiv, menar han. Samtidigt 
tycks kyrkan ha en bristande förmåga att hantera, att människor kämpar 
sin livskamp och troskamp på varierade sätt, så som han ser det. Enligt 
Jones går människor i USA idag i kyrkan av skäl, som förr varken ansågs 
relevanta eller giltiga. Om det förr var lära, församlingstillhörighet, lojali-
tet till föräldrar eller uppfostran som styrde, är det idag geografisk närhet, 
sociala möjligheter, fördelar för yrket, aktiviteter för barnen, pastorns 
karisma mm, som styr. Kyrkan har blivit en institution bland många and-
ra, som möter människors behov. De församlingar/kyrkor som fungerar 
är de som förmedlar en känsla av aktiv tillhörighet (active belonging) och 
som ger en bredd av alternativa meningsgemenskaper, menar han. Att 
försöka pressa in alla människor i samma meningssammanhang är opsy-
kologiskt och förhindrar upplevelsen av tillhörighet. Han värjer sig, av 
                                                
228 Jones talar hellre om variation (”variegated”) än om pluralism, eftersom det, enligt 
honom, tydligare synliggör att det handlar om att verkligheten är ett ”patchwork of 
contrasting colors”, där vi inte har tillgång till en objektiv sanning. Andra synonymer är 
“array”, “multiplicity”, “polychrome”, “mosaic”, “kaleidoscopic”, “multifarious” eller 
“protean”, Jones, Worlds Within A Congregation, s 231-232.   
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detta skäl, emot universalteologiska svar i det teologiska sökandet. Teo-
logi är pluralistisk.  
 
Jones vill motverka kyrkosplittring, men det är inte pluralismen som 
splittrar kyrkan, så som han ser det. Mångfald har alltid varit en del av 
kyrkans verklighet. Kyrkan har aldrig varit ett träd med en stam och 
många grenar, menar han. Snarare är kyrkan en skogsdunge, som skapas 
av omplantering, ympning, korsbefruktning och naturligt urval, enligt en 
metafor Jones använder.229 Alternativen är inte totalt öppen tolerans eller 
sluten hängivenhet, två poler som Jones ser i amerikanskt kyrkoliv. Det 
Jones argumenterar för är istället intern ekumenik, dvs församlingar där 
både teologisk variationsrikedom och personlig övertygelse får finnas 
samtidigt. Kyrkans uppgift är att fira mångfalden ärligt och uppriktigt.230 
Jones vill bidra till att fördjupa diskussionen, inom och mellan kyrkorna, 
om teologisk mångfald och tillhörighet. Kontexten är USA, men hans 
analys av kyrkotillhörighet, intern ekumenik och teologisk pluralism ut-
manar, så som jag ser det, också in mot en svensk kontext.231  
 
Genom sociologiska studier har Jones arbetat fram en typologi som be-
skriver fem olika meningsbärande Teologiska Världar (Theological Worlds).232 
Varje teologisk värld ger ett teologiskt språk för ett grundläggande dra-

                                                
229 Jones, Worlds Within A Congregation , s 15, 39, 35. Jones kallar den stora gruppen 
födda 1946-64 för ”church-shoppers”. 
230 Jones, Worlds Within A Congregation, s 23-33, 35-36. 
231Jfr. ”Kyrkotillhörighet”, ett begrepp som numera förekommer i Kyrkoordningen, s 98-
100. I den nuvarande ”frikyrkliga” situationen för alla kyrkor i Sverige, är det intressant 
att fundera över detta begrepp. Det går dock utanför denna studie, men Jones ger ett 
bidrag till diskussionen. För en diskussion av ”tillhörighet”, det oregelbundna guds-
tjänstfirandet och de kyrkliga handlingarna i de nordiska länderna se t ex Bäckström, 
”De kyrkliga handlingarna som ram, relation och välbefinnande”, s 142. 
232Jones beskriver antydningsvis hur han och hans team utvecklat typologin utifrån en 
studie av en mängd teologer, och sedan prövat den under 10 års sociologiska studier av 
drygt 300 protestantiska studenter och pastorer, för att sedan finputsa den och åter 
pröva den på nya personer. Han har dessutom utformat en enkät som kan användas för 
att kartlägga individers teologiska hemvist. Med hjälp av konst, musik, poesi mm har 
personer också fått peka ut vad som mest svarar emot deras grundkamp (utan att känna 
till de teologiska världarna), och på så sätt har typologin fortsatt att prövas. Eftersom 
undersökningens kontext varit protestantisk, menar Jones att anspråken får vara däref-
ter. I sin bok generaliserar han dock mer än så och drar också in andra kristna kyrkor t 
ex den katolska, Jones, Theological Worlds, s 19. 
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ma, med en grundläggande intrig eller rytm, specifik för den världen. 
Typologin är en komplexitetsreducerande modell som synliggör kom-
plexiteten i förhållande till predikan, med fokus på teologisk variationsri-
kedom.233 Jones menar inte att någon människa är en typ i en typologi. 
Han menar vidare att det finns lika många teologiska världar eller lika 
många perspektiv på mening, som det finns människor. Världarna är 
dessutom inte ömsesidigt uteslutande. Vi kan känna oss hemma i flera 
teologiska världar samtidigt. Vilken värld vi föredrar kan dessutom skifta 
över tiden. Jones menar dock att det finns en teologisk värld, som är mer 
grundläggande för var och en av oss. I typologin placerar Jones in bibliska 
böcker, bibliska gestalter, teologer, filosofer, kompositörer, konstverk, 
romaner, filmer, teaterpjäser osv, som ett sätt att illustrera den teologiska 
mångfalden.   
 
Samtidigt som Jones argumenterar för teologisk pluralism har han en 
allmänmänsklig existentialpsykologisk grundsyn. Det innebär att han ser 
människors psykologiska och existentiella livskamp som ett allmän-
mänskligt fenomen. Denna spänning mellan en allmänmänsklig grundsyn 
och det specifika i de fem teologiska världarna, blir synlig i strukturen på 
detta kapitel och i studiet av situationen, skeendet och funktionen, med 
konsekvenser. När det gäller beskrivningen av de teologiska världarna, så 
lyfter jag ibland fram alla världar, ibland endast synsättet i ett par världar, 
som exempel. I studiet av konsekvenserna av denna predikoteologi har 
Jones mest att säga om predikans relation till gudstjänsten och predikans 
innehåll och form. Något om konsekvenserna för synen på predikans 
relation till predikanten; församlingen; bibeltexterna och predikans språk 
kommer dock också att studeras. Jones använder sin komplexitetsredu-
cerande typologi, för att synliggöra att det är nödvändigt att kyrkor och 
församlingar förhåller sig till den teologiska mångfalden också i kyrkligt 
organisationsarbete, själavård, undervisning osv. Syftet här är inte att ge 
en fullständig bild av Jones´ samlade tänkande, utan att med hjälp av 
hans komplexitetsreducerande modell, synliggöra predikans komplexitet. 
Sist för jag en kort diskussion om några av denna predikoteologis styrkor 
och svagheter. (I slutet av detta kapitel finns en samlad matris över Jo-
nes` typologi.) 

                                                
233 Ang. användningen av typologier se t ex Bevans, Models of Contextual Theology; Dulles, 
Models of Revelation. 
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Situation 
Mellan vånda och upptäckt 
 
 
Hur beskriver Jones den mänskliga situationen? Jones försöker att ta 
hänsyn till komplexiteten i sin beskrivning av människornas situation 
bland annat genom att beskriva den som dels självbiografisk, dels teolo-
giskt pluralistisk och dels liturgisk. Predikan får sin funktion när dessa tre 
beskrivningar relaterar till varandra . Detta hör samman med att Jones 
menar att all teologi i grunden är självbiografisk och funktionell och att 
liturgin är en plats där vi lever (eller gestaltar) våra liv teologiskt och au-
tobiografisk. Nedan ger jag en beskrivning av den självbiografiska och 
teologiska situationen, medan synen på liturgin framför allt fördjupas 
under ”Konsekvenser”. 
 
Det är ett faktum för Jones att vi människor är variationsrika. Men även 
om Jones betonar mångfalden och variationen, så finns ett universalis-
tiskt drag i hans antropologi. Han menar att det är allmänmänskligt att 
brottas med sig själv och sin existens. Brottning med livet är en del av 
den mänskliga situationen. Människorna är meningssökande varelser och 
Jones ser detta sökande som ett personligt, autobiografiskt drama med 
en narrativ struktur och inre (icke-linjär) intrig. Detta drama går att ge en 
teologisk språkdräkt, men Jones´ poäng är att denna språkdräkt är varia-
tionsrik och fungerar olika för olika människor. Han beskriver det som 
att vi är delar av olika teologiska världar med olika inre dramatik. Det 
autobiografiska dramat tolkas teologiskt, men på olika sätt. Intrigen i 
varje teologisk världs drama har två poler, enligt Jones. Han kallar dessa 
för obsessio och epiphania, i denna studie översatta med vånda och upp-
täckt. Nedan börjar jag med att skriva om våndan, som kan ses som 
människans problem i situationen, för att därefter ta itu med upptäckten, 
som kan ses som människans möjlighet. 
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Våndan som gnager 
 
Vad är problemet i situationen, det som därmed kan tänkas vara proble-
met i för människorna i predikosituationen? Det finns, såsom Jones ser 
det, något som gnager oss människor med sådan kraft att vi inte kommer 
undan. Han kallar denna inre konflikt för obsessio (vånda, dilemma), vilket 
antyder ett existentiellt eller psykologiskt tvång att brottas med proble-
met.234

 Vi kommer inte undan. Denna inre och yttre brottning är med 
andra ord en grundläggande del av den allmänmänskliga situationen.235 
Brottningen kan inte beskrivas på ett enda sätt för alla. Detta synliggör 
han i sin typologi genom att beskriva fem grundläggande våndor. Det är 
upplevelsen av 1. övergivenhet, 2. normlöshet, 3. självalienation, 4. bun-
denhet och 5. meningslöshet.  
        

                                                
234 Jones, Theological Worlds, s 14. Jones ger en psykosocial förklaring till människornas 
vånda. Han menar att vi människor redan vid födelsen blir fråntagna vår grundläggande 
tillit. Den grundläggande synden handlar därmed för Jones om att vara fråntagen (de-
prived), inte fördärvad (depraved). Här ansluter han sig bl a till psykologen Erik H. 
Eriksson, som likt Jones är inspirerad av Paul Tillich. Båda betonar den inre konflikten 
som drivkraft. Jfr. Göran Bergstrand, svensk präst och psykoterapeut som använder sig 
av Eriksson i flera av sina verk. Se t ex Bergstrand, En illusion och dess utveckling.   
235 Jones, Theological Worlds, s 27. Jones obessios anknyter till Paul Tillichs tal om ånges-
ten inför ödet och döden, tomheten och meningslösheten, skuld och förtappelse, se 
Modet att vara till. Jfr. också Karl Jaspers gränssituationer: kampen, döden, slumpen, 
skulden och lidandet i Benktson, Gränssituationerna. Jones är inspirerad av Tillich t ex i 
synen på människan som självreflekterande och sökande efter mening, den funktionella 
gudsuppfattningen och relationen mellan individualitet och delaktighet, se Kelsey, Da-
vid H, ”Paul Tillich”, s 87-102, i Ford. ed, The Modern Theologians. Jfr. Cooper & McClu-
re som är kritiska till Jones existential psykologiska utgångspunkt, som de menar be-
gränsar hans typologi genom att knyta den till en viss historisk förförståelse, Claiming 
Theology in the Pulpit, s 6 och not 1.   
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VÄRLD 1  VÄRLD 2   VÄRLD 3  VÄRLD 4  VÄRLD 5                           
Separation  Konflikt   Tomhet  Skuld  Lidande 
Hemkomst  Upprättelse  Fullhet  Förlåtelse Uthållighet 
                                 
Isolering 
upplevd som  
övergivenhet 
i kosmos 

 
Normlöshet upp-
levd som 
kaos och förtryck    
i historien 

 
Självalienation 
upplevd som   
inre oförmåga  

 
Maktlöshet 
upplevd som 
inre bunden-
het  

 
Meningslöshet 
upplevd som   
att drunkna 
i lidande 
 

 
Om upplevelsen i Värld 1 (Separation och Hemkomst) är att vara utkastad, 
alienerad och övergiven i ett tomt, tyst och tidlöst kosmos utan ände, är 
fokus för den som brottas i Värld 2 (Konflikt och Upprättelse) på situationen 
i världen och historien. I Värld 2 står den faktiska ondskan i centrum, be-
skrivet på olika sätt, t ex som döden, lagen, synden, djävulen, icke-varat, 
korruption och/eller förtryckande strukturer. Dualismen är stark, histo-
riens intrig densamma, men aktörerna skiftar.236  
 
För personer i Värld 3 (Tomhet och Fullhet) och 4 (Skuld och Förlåtelse) är 
fokus på det egna självet, men på lite olika sätt. I Värld 4 handlar brott-
ningen om den egna synden och skulden. Våndan kretsar kring viljans 
oförmåga och maktlöshet när det gäller att göra det rätta och motstå 
frestelser. Personer i denna värld upplever sig som snärjda.  Det tycks 
som om det räcker med att vara född för att vara fast i denna världs vån-
da. Man tycks vara född skyldig. Personer i Värld 3 däremot, upplever 
inte skuld över inre motiv eller yttre handlingar, utan sorg över att vara 
tomma, osynliga, ensamma och oförmögna. Människor i denna värld kan 
inte ”ta sitt kors” och förneka sig själva, för de har inget själv att förneka. 
Livet är en plats där man upplevs som vikarie för sig själv.237  
 
I Värld 5 (Lidande och Uthållighet) upplever sig människorna som drabba-
de, oförtjänt övermannade av yttre omständigheter av olika slag. Livet är 

                                                
236 Ang. Värld 1 resp 2, se Jones, Theological Worlds, 45-57 resp 57-70. Ang. Värld 1: 
”One´s state is that of an alien – a streetwalker of the Spirit.  One simply does not be-
long – that´s it. And yet, deeply within, one senses beyond sensing that one was ‘made’ 
to belong, somewhere to ‘something’”, Jones, Theological Worlds, s 47. 
237 Ang. Värld 3 resp. 4, se Jones, Theological Worlds, s 70-81 resp 81-97.  Jfr. Värld 1 
”känna sanningen” och Värld 2 ”förändra sanningen” och Värld 3 ”vara sann”, s 74. 
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lidande och ändrar sig inte. Med olika metaforer kan det beskrivas som 
ett ändlöst ökenlandskap, en förtärande eld eller en balansgång där ett 
felsteg kan stjälpa allt. Det handlar om att leva en dag i taget och stå ut 
eller hålla ut till slutet, att dricka bägaren till botten. 238 
 
Den psykologiska drivkraften är betydelsefull i Jones´ syn på människor-
na. Brottningen med våndan hör därmed samman med fem grundkäns-
lor: 1.längtan, 2. vrede, 3. tomhet, 4. skuld och 5. känslan av att vara 
övermannad. Dessa känslor kan fungera som drivkrafter till att ta itu 
med det som plågar en, men drivkraften kan också komma utifrån, t ex 
ur bristen på tillhörighet i den sociala gemenskapen. 
 
 
 
Längtan  
Främlingskap 
Övergivenhet 

 
Vrede 
Protest 

 
Inre värk 
Tomhet  
Oförmåga 
Skam 
 

 
Skuld 
Förkastelse 

 
En känsla av att 
gå under 
Vara en 
drunknande  
 

 
Känslan av vrede och protest i Värld 2 (Konflikt och Upprättelse) kan t ex 
driva någon till att försöka förändra den situation man är upprörd över, t 
ex genom politiskt arbete. Känslan av skuld i Värld 4 (Skuld och Förlåtelse) 
kan driva någon till att bekänna synd i gudstjänsten. Detta är två exempel 
på hur känslorna inifrån kan driva till att ta itu med våndan. Vid olika ti-
der i livet kan drivkraften att brottas med våndan vara olika stark. Vi kan 
också vara mer eller mindre medvetna om den. Känslorna samverkar 
med förmågan till intellektuell självreflexion och praktiskt handlande i 
växelverkan. Brottningsprocessen är dessutom knuten till språket och vi 
har att söka och möjligen finna språkliga, symboliska, kulturella och and-
ra gemenskaper där vi upplever tillhörighet, menar Jones. Liturgin spelar 
här en central roll för Jones och jag återkommer till den och till drivkraf-
ten utifrån. 
 
 

                                                
238 Ang. Värld 5, se Jones, Theological Worlds, s 97-109. 
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Upptäckten - Ett överraskande Ja till livet 

Vad är människornas möjlighet i situationen? I varje teologisk värld finns 
två poler mellan vilka livsdramat pulserar. Våndan, som den ena polen, 
har jag beskrivit ovan. Det som gör att människan kämpar vidare med 
sin vånda är den andra polen. Jones kallar denna pol för epiphania, ett 
begrepp som anknyter till det nytestamentliga uppenbarelsebegreppet. 
Jag väljer att översätta detta med upptäckt. Upptäckten är det som gör 
livet uthärdligt, det som ger kraft och/eller hopp. Upptäckten är hos Jo-
nes ett överraskande Ja! till livet, som är starkare än det Nej! som gnager 
oss. Denna upptäckt kan beskrivas på varierande sätt och i Jones´ typo-
logi beskriver han dem som upplevelsen av 1. hemkomst för den hemlö-
se, 2. upprättelse eller befrielse för kämpen, 3. fullhet för den tomme, 4. 
förlåtelse för den skyldige och 5. uthållighet för den lidande. 
 
 

 
Hemkomst 
Harmoni 
Insikt 

 
Befrielse 
Ny jord 
Fullbordan 

 
Fullhet 
Helande 
Tillhörighet 

  
Benådning 
Uppskov 
Ställföreträdande 

 
Överlevnad 
Integritet 
Uthållighet 

 
Upptäckten ger inte primärt ny information eller ny kunskap, utan effek-
tuerar mening på ett oväntat sätt. Upptäckten ger, om jag förstår Jones 
rätt, ny tillit. Det är inte heller så att upptäckten gör att våndan försvin-
ner en gång för alla. Snarare är det så att kampen ställs i ett nytt ljus. 
”Ephiphanias do not change information; they effect import. They do 
not remove obsessios; they incorporate them into themselves, thereby 
reconstructing a history once outer into a history that informs from 
within. This is redemption”239 skriver Jones. Jag kommer in mer på detta 
under ”Skeende”.  
 
 
 

                                                
239 Jones, Theological Worlds, s  36, 28. Ang “epiphanias” för de olika världarna, se s 110-
184. 
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En mångfacetterad Gud i Kristusskeendet 
 
Var är Gud i denna situation mellan vånda och upptäckt? Jones skiljer på 
en funktionell Gud och en egentlig Gud, där båda kan sammanfalla. 
”Gud” är dels ett funktionellt samlingsnamn för det ”vem” eller ”vad” 
som ger livet mening. Var Gud finns och vem Gud är i relation till män-
niskornas situation kan därför beskrivas på en mångfald sätt. Tecknet 
”Gud” kan därmed stå för nationen, befordran, familjen, en mystisk 
kraft eller Yahweh, för att ta några exempel som Jones nämner. Vem 
Gud egentligen är ”för mig” (autobiografiskt) upptäcks i brottningen med 
den personliga våndan, menar Jones. ”Gud” kan därmed också beskrivas 
som en symbol för mötesplatsen mellan vånda och upptäckt, menar Jo-
nes. 240 Det är en mötesplast där något sker. Jones ställer sig frågan om vi 
måste brottas med livet för att finna Gud, och svarar delvis ja på den 
frågan. Men han säger också att det snarare är när vi blir medvetna om 
vår egen vilsenhet som Gud finner oss.241   
 
Brottningen med livet mellan vånda och upptäckt är något allmänmänsk-
ligt, oavsett trostillhörighet. Det innebär att det också finns språk för 
denna brottning, som inte uttrycks inom ett kristet språkspel, enligt Jo-
nes. Jones skriver dock i en kristen kontext och menar att de fem me-
ningsbärande världarna som han skiljer ut, är variationer inom det kristna 
temat. I varje teologisk värld ges Gud en funktionell beskrivning, specifik 
för den världen. Det innebär att Gud inte enbart beskrivs olika, utan att 
Gud också tänks agera olika i olika världar. Gud möter varje människa i 
den personens specifika brottning på ett specifikt sätt. Jones beskriver 
gudsuppfattningen i de olika världarna med hjälp av några metaforiska 
prepositioner och konjunktioner. Gud är ”bortom” i Värld 1 (Separation 
och Hemkomst), vilket antyder en kosmisk, tidlös Gud. Gud är ”för” i 
Värld 2 (Konflikt och Upprättelse), vilket antyder en Gud som kämpar för 

                                                
240 Jones, Theological Worlds, s 13-18, 240. Jfr. gudsuppfattning hos Tillich och hos 
Kaufmann, An Essay on Theological Method, s 59-70. 
241 “Awareness of our dislocation is necessary for God to find us”, skriver Jones i A 
season in the desert, s 62. Och vidare “It is when the soul is festering that the spirit invades 
the center of our being, to displace us. And this rebirthing entails suffering at least as 
great as our mothers experienced at our first birth.”  
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oss människor. Gud är ”i” i Värld 3 (Tomhet och Fullhet), vilket antyder en 
Gud som uppfyller inifrån. Gud är ”som” i Värld 4 (Skuld och Förlåtelse), 
som tar mänsklig gestalt och tar vår plats. Gud är ”med” i 5 Värld 5 (Li-
dande och Uthållighet), vilket antyder en Gud som lider med.242 Jones an-
vänder dock främst kristologiska termer när han beskriver Guds funk-
tion. Det innebär att Jesus Kristus får många namn och funktioner, som 
alla är olika sätt att tala om Kristusskeendet. För att beskriva denna funk-
tionella sida, Kristusskeendet, går vi över till nästa avsnitt.  
 
 
 

Skeende 
Försoning till tillhörighet 
 
 
Hur ser Jones på skeendet i situationen mellan vånda och upptäckt, dvs 
det frälsningsskeende som predikans kommunikationsskeende kan tän-
kas vara en del av? Jones använder beteckningen ”atonement” för att 
beskriva detta genomgripande skeende. Jag väljer att översätta detta med 
”försoning”, men översättningen gör inte helt rättvisa åt det Jones avser. 
Engelskans ”atonement” kommer etymologiskt från ”at-one-ment” som 
kan innebära att bli ett med Gud eller att få en rätt relation till Gud. I 
snävare mening syftar ”atonement” på en specifik väg att vinna frälsning 
som förutsätter att hindret är skuld.243 Jones låter ”atonement” vara ett 
samlingsbegrepp som omfattar de fem teologiska världarnas övergripan-
de skeenden från vånda till upptäckt, samtidigt som han låter det specifi-
ka försoningsskeende som knyts till våndan som skuld ingå i Värld 4 
(Skuld och Förlåtelse). I det fortsatta är svenskans ”försoning” ett sam-
lingsbegrepp för skeendet i alla teologiska världar.  

                                                
242 Jones, Worlds Within A Congregation, s 113. 
243 Många engelska begrepp översätts med det svenska ”försoning”, där nyanserna lätt 
försvinner. Andra svenska begrepp är t ex återlösning, förlossning, offer, blidkande, 
soningsoffer, satisfaktion, tillfredställelse, byte, förlåtelse, frikännande, lösen, rätt-
färdiggörelse, gottgörelse, efterskänkning av synder, begrepp som ofta knyts till Värld 4. 
Jfr. Aulén, Den kristna försoningstanken, med tre försoningsmotiv.  Jfr. Hick, The Metaphor 
of God Incarnate, s 112, som skapar en viss reda bland begreppen. Ang. försoning ur ett 
feministiskt perspektiv, se Ruether, Women and Redemption; Grey, Redeaming the Dream. 
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Utifrån Jones´ pluralistiska perspektiv är det inte möjligt eller ens efter-
strävansvärt, att formulera en enda syn på försoning.244 Vad kristen teo-
logi kunnat enas om genom historien är två saker, menar han. Det första 
är att människans situation är disharmonisk och försoning behöver ske. 
Det andra är att människorna inte ensamma kan effektuera denna förso-
ning. Jag har tidigare nämnt att försoning, enligt Jones, sker när upptäck-
ten fått en sådan kraft eller omfattning, att våndan förvandlas genom att 
den omsluts av upptäckten, även om den inte försvinner helt. Förso-
ningsskeendet handlar om hur detta sker. Jesus Kristus är det vem som får 
försoning att ske.  
 
 
 
Rytmen vånda – upptäckt 
 
Försoningsskeendet är den dynamiska rytmen mellan vånda och upp-
täckt. Denna rytm är ett teologiskt och självbiografiskt drama som mer 
handlar om att återvända till basen i en cirkulär rörelse, än om att gå från 
klarhet till klarhet i någon slags linjär process. Basen är den tillhörighet 
som upptäckten ger, eller den tillit till tillhörighet som upptäckten ger. 
Jones kan också tala om det som en hemkomst.245  Han kan också tala 
om denna rytm, som ”tro”. Tro innebär för Jones att leva ”som om”. 
Det innebär en tillit till upptäckten att livets ”ja” är starkare än dess 
”nej”. Tro är inte främst försanthållande, för Jones, utan tillit till detta 
”som om”.  Trons logik är dessutom en impulsernas logisk (impulsing 
logic), menar Jones. Det är en logik som handlar om att skapa mening och 
sammanhang i livets kaotiska flöde av händelser (mitt i interaktionen), 
där det inte främst är rationell logik som styr. Samtidigt handlar trons 
erfarenhet mindre om att välja ut än att bli vald. Det man tror är ett re-
sultat av något man kommit fram till, visar sig ofta istället vara förutsätt-
ningen som man utgått ifrån utan att riktigt varit medveten om det, skri-

                                                
244 Jones, Theological Worlds, s 186, s 185-232.  
245 Jones använder också ”hemkomst” som den specifika upptäckten i Värld 1 (Separa-
tion och Hemkomst). 



 138 

ver han. Trons dynamik är med andra ord cirkulär, precis som förso-
ningsskeendets.246  
 
Jones typologi beskriver de fem grundrytmerna som: 1. Mellan separa-
tion och hemkomst, 2. mellan konflikt och upprättelse, 3. mellan tomhet 
och uppfyllelse, 4. mellan skuld och förlåtelse, 5. mellan lidande och ut-
hållighet. (Dessa rytmer fungerar också som rubriker för hans olika värl-
dar). Rytmerna beskriver den dynamik som för den autobiografiska be-
rättelsen vidare.  
 
 

 
Mellan 
Separation 
och  
Hemkomst  
 

 
Mellan 
Konflikt 
och  
Upprättelse 
 

 
Mellan  
Tomhet  
och  
Fullhet 

 
Mellan 
Förkastelse 
och 
Förlåtelse 

 
Mellan 
Lidande 
och  
Uthållighet 

 
 
Jones beskriver Jesus Kristus som den som förkroppsligar eller synliggör 
försoningsskeendet på olika sätt. I sin typologi beskriver Jones det som 
att Jesus Kristus är kärleken som 1. avslöjar, 2. tar vår plats, 3. överflö-
dar, 4. förlåter och 5. lider med. 
 
Försoning i Värld 1(Separation och Hemkomst) innebär, enligt Jones, att 
slöjan över tillvaron dras bort och att erfarenheten av att en ny dimen-
sion avslöjas. Det handlar om att se på ett nytt sätt.  Kristusskeende i allt 
avslöjas, bortom subjekt/objekt. Allt blir genomlyst av gudomlig närvaro 
vare sig det är vid frukostbordet, i samtalet eller på skogspromenaden. 
Den försonade relationen mellan det gudomliga och det mänskliga är 
egentligen (ontologiskt sett) densamma. Men upplevelsen av hemkomst, 
av att inte längre vara en främling i kosmos är ny och sker i ögonblicket 
med hopp om att en dag få se ”ansikte mot ansikte”.247      
 
Försoning i Värld 2 (Konflikt och Upprättelse) kan beskrivas som en seger-
kamp, där Gud är den verkliga aktören på alla nivåer, den som väljer sida 

                                                
246 Jones, Theological Worlds, s  234, 23-26.  
247 Jones, Theological Worlds, s 186-190, 121-125, 113.  
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emot det onda och försonar världen med sig själv en gång för alla. Ge-
nom Jesu lydnad upphävs dödens seger. Risken hos vissa teologer i den-
na värld är att Gud uppfattas som en demonisk planläggare och kon-
struktör, menar Jones. För att inte detta ska ske, är det för en del i denna 
värld viktigt att betona den treenige guden. Många politiska tänkare och 
befrielseteologer befinner i denna värld, med en betoning på kampen 
mot ondska och förtryck i världen. De betonar snarare att Gud kämpar 
med snarare än för, menar Jones. Men båda förhållningssätten finns i den-
na teologiska värld.248 
 
I Värld 3 (Tomhet och Fullhet) uttrycks försoning bl a i Johannesevangeliets 
tal om att om få liv i överflöd. Erfarenheten av att bli älskad helt och 
fullt kan göra att människorna i denna värld vågar ta risken att själv älska. 
Andra viktiga ord är självmedvetenhet, utveckling och växt.  Jesus be-
skrivs som en sann människa som lever livet till fullo och fungerar där-
med både som modell och lärare i ett. Att inse vem man är leder inte till 
skuld, utan till sorg vilket gör att språket från Värld 4 (Skuld och Förlåtelse) 
är svårt att ta till sig för representanter för denna värld. Det blir fel svar 
på rätt fråga.249 
 
Försoning i Värld 4 (Skuld och Förlåtelse) har med kompensation att göra 
och med förlåtelsens pris. Gud måste göra för människan, det människan 
inte kan göra själv. I beskrivningen av detta har språket skiftat genom 
historien, menar Jones. Luther talar t ex om paradoxen att vi är både 
rättfärdiga och syndare samtidigt och om förlåtelsen som en pågående 
verklighet som vi dagligen får leva i. Framför allt har det juridiska språket 
dominerat, vilket ofta mist sin metaforiska karaktär, menar Jones. Om 
man istället för att skapa motsatser mellan gudomligt och mänskligt be-
tonar sambandet mellan Fadern och Sonen, så kan upptäckten i bild-
språket bevaras. Det som sker kan ses som att Gud gav av sin egen smär-
ta och sorg, eftersom tragedin skedde i hans eget ”kött”. En del tänkare i 
denna värld framhåller att det pris Jesus fick betala bara kan bära vikten 
av en person (och inte hela mänskligheten). Därför talar de om en sym-
bolisk betalning (token payment). Eftersom Jesu offer bara kan gälla som 

                                                
248 Jones, Theological Worlds, s 190-196, 129, 131-139. Gustaf Auléns s k ”klassiska” för-
soningsmotiv återfinns här, se Aulén, Den kristna försoningstanken. 
249 Jones, Theological Worlds, s 139-151, 197-202. 
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symbol eller tecken behövde inte Gud acceptera det. Men Gud tog emot 
det likt ”änkans skärv” och detta visar arten av Guds (slutliga) nåd. 250   
 
I Värld 5 (Lidande och Uthållighet) är försoning förutsatt. Gudomligt och 
mänskligt möts i lidandet. Kristi mänsklighet betonas och Kristus avslö-
jar inifrån de mänskliga villkoren en Gud som lider med oss. Gud är iro-
niskt nog, menar Jones, mest närvarande i sin frånvaro. Här lider inte 
Gud för eller istället för människorna, utan med dem. Jesus visar total 
identifikation med dem som lider, både med sitt liv och med sin död. 
Lidandet förenar dessutom människor över sociala och kulturella grän-
ser. Att lida med är kärlek i den kristna gemenskapen.251 
 
 
 
Det liturgiska språket som redskap 
 
Hur ser Jones på språkets funktion i försoningens skeende? Det språk 
som Jones framför allt lyfter fram är det poetiska språket. Genom poesin 
kan vi delta intransitivt (intransitively) i poetens ”objekt”, menar han.  Med 
detta menar han att det poetiska språket möjliggör en dramatisk omedel-
barhet, på gränsen till absorbering. Vi blir delaktiga. Poesi värderas, enligt 
Jones, utifrån sin förmåga att effektuera delaktighet. Gudstjänstens språk 
är ett poetiskt språk, och det är framför allt gudstjänsten som ett skeende 
som vi dras in i, som Jones reflekterar kring. 
 
Gudstjänsten ses av Jones som ett drama med ett poetiskt språk där en 
alternativ värld skapas.252 I gudstjänsten är vi indragna i ett rituellt skeen-
de där vi i ritens form ”lever” eller ”övar” försoningsskeendets drama, 
och kampen mellan vånda och upptäckt. Gudstjänsten skapar en alterna-
tiv värld, där upptäckten innesluter våndan. Det är en värld ”som om”. 
Att det är en värld ”som om” innebär att det finns en intrig i liturgin som 
(när den tar mångfalden på allvar) gestaltar intrigen i varje människas liv 
och varje teologisk värld. När den självbiografiska, teologiska och litur-

                                                
250 Jones, Theological Worlds, s 51-168, 202-215. 
251 Jones, Theological Worlds, 215-232, 176-184. 
252 Jones, A season in the desert, s 104-105, 116, 89.  
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giska intrigen sammanfaller, händer något. Vi dras in i försoningsskeen-
dets ”som om”, genom, det Jones kallar för, estetisk och empatisk delak-
tighet. Som gudstjänstdeltagare blir vi delaktiga i detta försoningsdrama, 
även om vi inte självklart gör detta medvetet för oss själva. Vi dras in i 
det Kristusskeende som vi inte objektivt har tillgång till, menar Jones. 
Det vi har är olika perspektiv, vilket ger olika erfarenheter av förso-
ning.253  
 
I sitt resonemang hänvisar Jones till Georg Lindbecks kultur- lingvistiska 
förståelse av religion som ett system av språkliga och icke-språkliga sym-
boler som ger grundläggande mönster för tanke, känsla och handlande 
och ger unika karaktäristika åt den gemenskap de uttrycks i. Precis som 
man blir människa genom att lära ett språk, blir man kristen genom att 
internalisera ett språk som talar om Kristus. 254 Men till skillnad från 
Lindbeck menar Jones att det finns mer än ett sätt att tala om det kristna. 
Det finns mer än en kristen ”grammatik”. 255 Människors empatiska och 
estetiska förmåga att leva sig in i andra symboliska och språkliga världar, 
gör det också möjligt att röra sig mellan de teologiska världarna och mel-
lan deras språkspel. Gudstjänsten är teologi i handling, en plats där för-
samlingen gemensamt gestaltar mening.256 Denna mening uppstår i inter-
aktionen, mitt i dramat. Liturgin, dess språk och handlingar, behöver 
därför medvetet formas utifrån de olika teologiska världarna. 
 
 
 
Förändringens krafter 
 
Hur sker förändring i försoningsskeendet? Jag har redan varit inne något 
på vad det är som får en människa i rörelse, enligt Jones. Förändring 

                                                
253 Jones, Theological Worlds, s 38-39. ”This capacity for aesthetic participation serves as 
hermeneutic, making it possible to experience an alternative theological World from 
within,” s 39. 
254 Jones, Worlds Within A Congregation, s 170-171. Se Lindbeck, The Nature of Doctrine. 
255 Jfr. Brueggemanns kyrkoanalys (i en nord-amerikansk kontext): “Alla utom de mest 
stängda och skyddade liturgiska menigheterna är okuvligt heterogena”, I de rotlösas land, 
s 42. 
256 Jfr. Lathrop, Holy Things; Schmit, To deep for words. För en genomgång av aktuell ritte-
ori, se Nielsen, Genopførelser.  
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sker, enligt honom, i växelverkan mellan inre drivkrafter och yttre drag-
ningskrafter och mellan reflexion och praktik. Den inre drivkraften, 
brottningen med våndan, kallar Jones för knuffen (push). Den yttre driv-
kraften är snarare en dragningskraft (pull). Dragningskraften, som effek-
tuerar förändring finns i alternativet, i den alternativa upptäckten och 
den alternativa tillhörigheten. Dels handlar förändring (som försoning) 
generellt om att upptäckten gör att man orkar leva vidare med sin vånda. 
Förändringen ger förnyad tillit. Men dessutom betyder förändring olika 
saker i de olika teologiska värdarna. Bland annat läggs olika tonvikt på 
yttre och inre förändring, inom de olika världarna. Här nämner jag en-
dast två exempel: I Värld 2 (Konflikt och Upprättelse) är samhällsförändring 
och historiskt arbete mot de destruktiva krafterna i samhället det viktiga, 
även om slutmålet endast kan ses i hoppet. I Värld 1 (Separation och Hem-
komst) handlar förändring framför allt om ett inre seende, som visserligen 
kan få yttre konsekvenser i det som görs, men det primära är att helhe-
ten, hemhörigheten och harmonin redan är en del av existensen, som det 
handlar om att se här och nu.257 Även om Jones själv argumenterar emot 
en dualism t ex i förhållandet mellan yttre och inre, teori och praktik, 
subjekt och objekt, Gud och människa osv, så kan tonvikten inom de 
olika teologiska världarna vara mer åt inre eller yttre förändring. 
 
Men förändring kan också innebära ett byte av teologiska världar. När en 
person förflyttar sig från en värld till en annan, handlar det inte så myck-
et om att välja ett bättre alternativ, som om en oförmåga att fortsätta i en 
nuvarande teologisk värld. Det handlar om en upplevelse av fångenskap 
eller andnöd i den nuvarande (tolkningen av) situationen, i det nuvarande 
språkspelet, med dess praktik. Denna rörelse kan innebära att vi gör upp 
med den teologi vi fostrats in i eller den teologiska värld som dominerar i 
det sammanhang vi lever i. 258 Att göra upp med en given tolkning av 
tillvaron som inte stämmer med den erfarenhet av det livets dilemma 
som vi själva har, kan ofta vara en smärtsam process. Jones´ ambition är 

                                                
257 Jones för en diskussion om styrkor och svagheter inom de olika teologisk världarna, 
Jones, Worlds Within A Congregation, s 66-69. Han menar t ex att risken är att vissa teolo-
giska världar, bl a Värld 1 (Separation och Hemkomst) och Värld 5 (Lidande och Uthållighet), 
blir allt för bekräftande av status quo i samhället, medan andra, bl a Värld 2 (Konflikt och 
Upprättelse), riskerar att allt för mycket betona den mänskliga aktiviteten och möjligheten 
att förändra samhället.   
258 Jones, Theological Worlds, s 38-40. 
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att göra den ömsesidiga växelverkan mellan den inre brottningen och den 
sociala gemenskapen (som kan fungera som dragningskraft, genom att 
erbjuda en alternativ tillhörighet) explicit, så att kyrkor, församlingar och 
enskilda tar ansvar för den. Liturgin (med dess poetiska språk) har som 
yttre dragningskraft en viktig funktion i förändrings- och medvetandegö-
rande processen. Den kristna liturgin kan fungera som ett alternativ till 
den liturgi som vi lever ute i samhället.259   
 
 

 
Funktion 
Perspektivgivare 
 
 
Vilken är då predikans funktion i försoningsskeendet, mitt i den mänsk-
liga situationen mellan vånda och upptäckt? Predikans funktion i generell 
mening är att vara ”perspektivgivare”. Jones talar också om predikans 
funktion som att vara ett ”drama i dramat”.260 I ett drama dras vi in i ett 
skeende, vi ”övar” den intrig som i detta sammanhang är den teologiska 
världens intrig. Vi dras in i ett drama som inte självklart uttrycker vår 
egen teologiska tillhörighet. Predikans uppgift är att svara på frågan ”Var 
är vi?” Predikans uppgift är med andra ord dels att medvetandegöra, dels 
att göra oss delaktiga. Predikan som perspektivgivare bör därför ha en 
medveten intention. Det betyder inte att predikans funktion är att förkla-
ra eller komma med påståenden. Istället är dess funktion att reflektera 
teologiskt inom medvetna kontexter, göra oss medvetna genom att vi 
dras in i och inifrån predikan erfar dramats alternativa värld. Vi blir del-
aktiga. För Jones handlar det vidare om en helhetssyn på gudstjänsten. 
Predikan får sin funktion i den helhet som gudstjänstens drama är och 
ger perspektiv på det autobiografiska, teologiska och liturgiska.  
 

                                                
259 Jones menar att nästan allt vi gör är outtalad ”liturgi” t ex i vilken ordning vi klär oss, 
vår vanliga frukost, vår vanliga bänk i kyrkan. Han menar att Gud använder dessa hand-
lingar, de är ”sakramentaler” som kan påminna om Gud, men de är inte ”sakrament” 
som både påminner om och effektuerar Gud, A table in the desert, 95-98. 
260 Jones, Worlds Within A Congregation, s170. Jfr. Nielsen i Genopførelser, s 102, där han 
argumenterar för predikans uppgift som tolkningsgivare i ritens ”frirum”.    
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Men predikans funktion är inte enbart generell, utan också specifik för 
de olika teologiska världarna. För Värld 1 (Separation och Hemkomst) inne-
bär det att predikan bör synliggöra en sakramental närvaro eller antyda 
mysteriet, vilket i sin tur väcker tillit till att man är ”hemma”, förenad 
med Gud trots allt. För Värld 2 (Konflikt och Upprättelse) är predikans 
funktion dubbel, dels att väcka tillit till att Gud kämpar den goda kam-
pen för och med oss, dels att ge kraft att själva kämpa vidare. Det hand-
lar både om att fira löftet och att handla utifrån detta löfte. Det gäller att 
komma någonstans, att röra sig mot ett framtida löfte om fullkomnande. 
Predikans funktion i Värld 3 (Tomhet och Fullhet) handlar om att dela liv 
och att förmedla upplevelsen av att vara sedd, älskad, delaktig, att ge när-
ing för växt och mognad. I Värld 4 (Skuld och Förlåtelse) är predikans 
funktion att proklamera nåd, och skeendet handlar om att höra prokla-
mationen att ”Jesus Kristus dog för mig!” Predikans funktion i Värld 5 
(Lidande och Uthållighet) är att lida med.  
 
 
 
PREDIKANS 
FUNKTION  

 
Att synliggöra 

 
Att berätta 
och fira 

 
Att dela 

 
Att pro-
klamera 

 
Att 
vara/lida 
med 

 
 
 
Sammanfattning om Jones´ komplexitetsreduktion 
 

• Situation. Människornas självbiografiska situation beskrivs som 
en existentiell och psykologisk kamp med en grundläggande vån-
da. Denna kamp är problemet, men problemet är också kyrkans 
försök att beskriva våndan på ett enda sätt. I stället är männi-
skornas situation pluralistisk, och brottning med våndan beskrivs 
i Jones´ typologi på fem sätt. Den sker i fem teologiska världar. I 
varje värld finns också en upptäckt, som gör att vi människor or-
kar kämpa vidare med vår vånda. Denna upptäckt (som också 
beskrivs som fem olika) är både inre och yttre. Det är en inre 
troserfarenhet av ett ”ja” till livet, och ett yttre dragning från en 
liturgisk gemenskap som firar detta ”ja” till livet ”som om”. Jo-
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nes knyter upptäckten/erna till en funktionell gudsuppfattning, 
där Gud i Jesus Kristus fungerar olika i de olika världarna. 

• Skeende. Försoningsskeendet innebär en dynamisk rörelse mel-
lan vånda och upptäckt, som sker igen och igen. Den är specifik 
för varje människa, men kan också erfaras i en social t ex kyrklig, 
gemenskap, som en erfarenhet av tillhörighet. Den sociala ge-
menskapen kan vara en plats där vi övar ett liv ”som om”, där 
upptäckten omsluter våndan, och effektuerar försoning och he-
lande. Framför allt ser Jones liturgin som den plats där vi gestal-
tar försoningsdramat, en plats där det poetiska språkets språk-
spel, gör oss delaktiga i dramat och effektuerar förändring och 
försoning.  

• Funktion. Predikans funktion är att, som ett drama i liturgins 
drama, ge olika teologiska perspektiv dels på den personliga, dels 
på den gemensamma brottningen, och ge en upplevelse av tillhö-
righet. Jones vill med sin typologi hjälpa människor att bli med-
vetna om sin egen, men också andras teologiska och autobiogra-
fiska brottning. Predikan har i den meningen en brobyggande 
funktion. Den synliggör teologisk mångfald.  

 
 

 

Konsekvenser 
 
Vilka är konsekvenserna av denna predikoteologi? Vad kan sägas om 
synen på predikans relation till predikanten; gudstjänsten och försam-
lingen; bibeltexterna och predikans språk, innehåll och form? 
 
 
 
Predikanten, perspektivväljaren 
 
Vilka är konsekvenserna i synen på predikanten? Eftersom predikans 
funktion är att ge teologiska perspektiv på människors livskamp, blir 
predikanten, i Jones predikoteologi, en perspektivväljare. Predikanten 
behöver göra medvetna teologiska, innehållsliga och formmässiga val. 
Det innebär inte att det är predikantens uppgift att utgå från sin egen 
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teologiska värld. Det är för individualistiskt och utgår från en syn på pre-
dikanten som auktoritet, som Jones inte delar. Däremot behöver predi-
kanten vara medveten om sin teologiska tillhörighet. Predikanten behö-
ver vara integrerad och klar över sin egen teologiska värld. Jones kallar 
det för att vara en bofast teolog (a resident theologian). Samtidigt bör predi-
kanten också vara lyhörd och delaktig i församlingsbornas olika världar, 
liksom i bibeltexternas olika teologiska världar. Det finns ingen objektiv 
värld att relatera till, ingen Världen med stort V. I stället är det, enligt 
Jones, predikantens ansvar att använda sin inlevelseförmåga och leva sig 
in världar som inte självklart är predikantens egna.  
 
En fråga Jones ställer sig är om predikanten verkligen kan predika ifrån 
en värld som inte är den egna? En annan fråga är om gudstjänstdeltagar-
na kan bli delaktiga i teologiska världar som inte är deras egna? Var inte 
poängen att var och en ska uppleva tillhörighet? Jones har två svar på 
dessa frågor. För det första menar han att vi kan leva oss in i andra värl-
dar, eftersom vi alla lever delvis i alla världar en del av tiden. De teolo-
giska världarna är inte ömsesidigt exkluderande. För det andra menar han 
att vi har förmågan till estetisk och empatisk delaktighet. Jag har tidigare 
varit inne på denna förmåga. Jones kallar även denna inlevelse för att 
utforska tillsammans med (exploring with). Detta är en gränsöverskridande 
potential som finns hos alla, menar han, men predikanten har ett särskilt 
ansvar att estetiskt och empatiskt leva sig in i andra teologiska världar 
och utifrån det ge olika perspektiv. Predikantens särskilda gåva och an-
svar är att predika ”som om”, att synliggöra och medvetandegöra teolo-
giskt.261 
 
 
 
I den mångteologiska kyrkan 
 
Vilka är konsekvenserna av denna predikoteologi i synen på församling-
en och gudstjänsten? Det finns i denna predikoteologi en spänning mel-
lan tillhörighet och mångfald. Jones försöker att ge svar på hur kyrkor 
och församlingar kan svara upp mot människors längtan efter tillhörighet 
och samtidigt ge utrymme för teologisk mångfald. Han månar dessutom 

                                                
261 Jones, Worlds Within A Congregation, s 181-182, 193. 
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både om dem som är ovana vid kyrkan, och om dem som är vana. 262 
Tillhörighet växer, enligt honom, fram i samspelet mellan individ och 
grupp och kyrkorna har ansvar för att skapa miljöer där teologisk reflexi-
on i växelverkan med handling är möjlig. De har att ta ansvar för den 
interna ekumeniken. När vi gör vårt eget perspektiv universellt, säger det 
ofta mer om gruppen vi tillhör eller det pågående samtal som vi är en del 
av, än om det allmänmänskliga, menar Jones. Synd hör samman med att 
se sin egen teologiska värld som normerande för alla andra, menar han. 

263   
 
Jones kallar kyrkornas och församlingarnas uppgift för ”spiritual forma-
tion”, ett begrepp som är vanligt inom andlig vägledning. Med detta me-
nar Jones att människor behöver öva teologi, både som reflexion och 
praktik. Kyrkan behöver erbjuda dessa övningsplatser. Begreppet ”for-
mation” kan ge associationer till att det skulle finnas en färdig ”form” (t 
ex en ”kristen” form), som är samma för alla. Det menar inte Jones. Det 
handlar, för honom, inte om att pressa in sig själv eller varandra i någon 
av de teologiska världarna. Det andliga ”formandet” handlar snarare, för 
Jones, om att socialiseras på alternativa sätt, att utmanas att kika in i and-
ras upptäckter och i andra teologiska världar. Det handlar om en ömsesi-
dig dialog mellan individ och den internekumeniska tolkningsgemenska-
pen.  
 
En viktig plats för övning är gudstjänsten. Liturgin (som predikan är en 
del) kan fungera som en plats där vi övar och firar ett liv i tillit, hopp och 
förväntan, menar Jones, ett liv där våndan får ord och gestalt, men där 
upptäckten överraskande utmanar eller omsluter våndan, antingen som 

                                                
262 Jones, Worlds Within A Congretation, s 82-83. 
263 Jones, Worlds Within A Congregation, s 139. Jones har flera sätt att tala om synd, dels 
allmänmänsklig synd, dels synd som specifik inom varje teologisk värld. Jones talar 
också om synd som en brist i fantasin, vilket anknyter till Hilkerts tänkande i föregåen-
de kapitel, se t ex Jones, A season in the desert, s 60. Jones är medveten om att en person 
kan vara delaktig i flera sociala gemenskaper, som tolkar livets mening på olika sätt, 
samtidigt. Han diskuterar dock inte detta närmare. Det som intresserar honom är rela-
tionen mellan individen och den (för tillfället) valda församlingen som tolkningsgemen-
skap och vilka konsekvenser det får när denna gemenskap är pluralistisk (intern plura-
lism). 
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ett faktum eller som ett löfte. 264 Liturgin för de olika världarna har olika 
grundrytm, enligt Jones typologi. Det innebär kort att liturgin i Värld 1 
(Separation och Hemkomst) är mer mystisk, meditativ och introvert och 
handlar mer om att vara, än att göra. Liturgin i Värld 2 (Konflikt och Upp-
rättelse) behöver däremot vara mer dramatisk, profetisk, aktiv och extro-
vert. Liturgin i Värld 3 (Tomhet och Fullhet) bör gestalta en familjär, bekräf-
tande närhet, där man vågar dela liv utan att bli avvisad. Bekännelse och 
förlåtelse är centrum i liturgin för Värld 4 (Skuld och Förlåtelse). Askonsda-
gens gudstjänst är en gudstjänst för Värld 5 (Lidande och Uthållighet), me-
nar Jones. 265 
 
I gudstjänsten möts liturgins, de enskilda personernas och teologiska 
bibeltexternas världar. Hur alla dessa relaterar till varandra är inte helt 
enkelt att reda ut. Två saker är viktiga, enligt Jones. Å ena sidan är guds-
tjänsten en plats för aktiv tillhörighet, en plats där individen kan känna 
igen sig. Å andra sidan är gudstjänsten ett drama där man förs in i en 
värld som inte nödvändigtvis är ens egen. Gudstjänstens teologiska värld 
är mer omfattande än den självbiografiska. Gudstjänsten är dessutom ett 
liv ”som om”, där vi upptäcker på nytt och firar denna upptäckt. Där-
med finns en spänning mellan det individuella och det gemensamma, 
mellan liturgins teologiska värld och enskilda personers. Spänningen i 
relation till Bibeln återkommer jag till nedan. Detta spänningsfält är för 
Jones en gränsöverskridande potential som liturgin behöver härbärgera 
och gestalta. I detta gränsöverskridande spänningsfält sker predikan.   
 
Jones ger två modeller för hur det kan se ut i en lokal församling. Han 
formulerar en modell för ”sub-församlingar” i en större församling (jfr. 
distriktskyrkor eller olika temagudstjänster i svensk kontext), där man 
medvetet analyserar församlingens teologiska världar och därefter låter 
en teologisk värld prägla varje sub-församlings gudstjänst. Individen väl-

                                                
264 Jfr. Nielsens syn i Genopførelser, s 89, där han argumenterar för behovet av ”övning” 
av ritens kroppsliga skeende inklusive dess ljud.  Nielsen talar om riten som ”dekontex-
tualsierande kontextualisering”, vilket anknyter till Jones´ tal om liturgin som ett drama 
som är större än ens eget personliga drama. Nielsen lyfter fram riten som generös i sin 
öppenhet, med möjlighet att delta (med kroppen) utan att intellektuellt bejaka allt t ex 
teologiskt. Också Jones lyfter fram ritens positiva möjligheter, men problematiserar 
även upplevelsen av riten som ”fängelse”.   
265 Jones, Worlds Within A Congregation, s 145-150, 188-192.  



 149 

jer gudstjänst efter hemhörighet i en meningsskapande värld, är tanken. 
Jones tänker sig också gudstjänster där två världar får relatera till var-
andra, eftersom ingen lever renodlat i en teologisk värld. Den andra mo-
dellen formulerar han för mindre församlingar där de delaktiga tillhör 
varierade teologiska världar, men där man endast har en eller två guds-
tjänster som därmed behöver gestalta denna variation.266  
 
 
 
Med estetisk hermeneutik 
 
Vilka är konsekvenserna av denna predikoteologi i synen på bibeltexter-
na och predikan?  Det är liturgins värld i mötet med bibeltextens värld 
som styr vilken teologisk värld som predikanten ska utgå ifrån i predikan, 
enligt Jones. Predikan är en kontextuell handling, där en dialog mellan 
liturgi och biblisk text sker. Predikantens första estetiska uppgift är att 
urskilja predikotextens egen unika, teologiska värld. Den andra uppgiften 
är att låta textens värld föra dialog med liturgins värld. Predikantens upp-
gift är vidare att öppna texten utifrån den liturgiska kontextens värld. 
Texten blir en prisma som avslöjar helheten. I detta möte mellan text 
och liturgin handlar det dessutom för predikanten om att få syn på den 
metafor genom vilken hela texten kan förstås. Predikanten väljer en me-
tafor i mötet mellan text och liturgi, genom vilken hon sedan i predikan 
ser på helheten.267 Metaforen (bilden i berättelsen) blir predikans per-
spektiv en specifik söndag. Det är därmed den valda metaforen som styr 
perspektivet.   
 
Som synes har bibelns texter en stark ställning i Jones´ synsätt. Bibelns 
texter är en del av kyrkans berättartradition. Men de teologiska världarna 
är primära och för Jones är det viktigt att Bibelns texter berättar utifrån 
olika teologiska världar. I de bibliska texterna finns olika våndor och 

                                                
266 Jones, Worlds Within A Congretation, s 140-167. Jones ser också kyrkoårets variation 
som en möjlighet att gestalta olika teologiska världar. 
267 Jfr. Webb, Preaching Without Notes, s 48-49, som menar att predikan behöver ha en 
metafor som ”styr” predikans innehåll och form. Webb menar att vi minns metaforer 
och att metaforen blir ett hjälpmedel både för predikanter (som vill predika utan ma-
nus) och för lyssnarna.  
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upptäckter. Följer man en evangeliebok, så innebär det att det blir olika 
teologiska världar att predika utifrån varje söndag, världar som via sön-
dagens text får föra dialog med den liturgiska världen. Men en bibeltext 
kan också uttrycka flera teologiska världar. Psaltarpsalm 23 är ett sådant 
exempel, menar Jones.268 Också i det senare fallet behöver val göras och 
en eller ett par styrande metaforer väljas. Det går inte att predika från alla 
perspektiv samtidigt i en predikan. Predikan uppgift är, som sagt, att rikta 
fokus. 
 
 
 
Mångskiftande språk, innehåll och form 
 
Vilka blir konsekvenserna i synen på predikans språk, innehåll och form? 
För Jones hänger teologisk värld, predikans innehåll och struktur sam-
man. Att välja struktur är en teologisk fråga. Jones för fram alternativa 
synsätt på narrativitet och predikstruktur. Han menar att när vi berättar 
något så sker det ofta inte linjärt. Istället sker ingredienserna i en berät-
telse, liksom i historien som helhet, i sekvenser. Historien och historier 
är enligt Jones berättad mening, där fantasin omger och laddar med in-
nebörd. Varje berättelse/historia måste dessutom förstås inifrån en alter-
nativ värld. Historien ses alltid genom en bild som fungerar som meta-
for. Jones tar Paulus som exempel. Paulus visste inte mycket om Jesu liv 
linjärt sett. Ändå kan han berätta om Jesus. För Paulus föddes Jesus på 
Damaskusvägen. Han såg inte Jesus biografiskt, men självbiografiskt. 
Och detta gäller för oss alla, menar Jones. Därmed finns det inte en enda 
berättarstruktur som är normerande för predikan utan flera alternativa. 
Jones nämner cirkulär, linjär, centripetal, sekvensartad och intrigartad. 
Hans redogörelse är lite för kortfattad för att jag här ska kunna beskriva 
skillnaden mellan dem. Samtidigt ser han strukturen som ett teologiskt 
val. Liturgin relaterar till predikan ungefär som Vad till Hur. Detta ger ett 
nytt synsätt på predikan, menar Jones.269 

                                                
268 Jones, Worlds Within Congretations, s 172, 180-181. I Ps 23 finns metaforer för alla 
teologiska världar. Att ”vila vid lugna vatten” kan vara en metafor som tolkar längtan i 
Värld 1 (Separation och hemkomst). ”Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn”, kan 
vara en metafor för Värld 2 (Konflikt och Upprättelse), osv.  
269 Jones, Worlds Within A Congregation, s 173-175. 



 151 

 
 
 
 
HERME - 
NEUTIK 

 
Sakramen- 
tal 

 
Berättan- 
de 

 
Autobio- 
grafisk 

 
Proklama- 
tion 

 
Litania 

 
En specifik konsekvens för predikans struktur, innehåll och språk i Värld 
1 (Separation och Hemkomst) är att predikan bör vara meditativ, intuitiv och 
cirkulär. Jones talar om det som att cirkla kring Gud, från periferin in mot 
centrum. Jones ger olika metaforiska beskrivningar för vad detta innebär: 
Predikantens uppgift är att överraskande dra upp guldklimpar ur fickan, 
lägga pussel, där sista biten avslöjar hela pusslet, betrakta en tavla utan att 
förklara.  
 
En specifik konsekvens för predikans innehåll, form och språk i Värld 2 
(Konflikt och Upprättelse) är att predikans struktur bör vara narrativ och 
linjär. Rörelsen behöver vara episk och leda till en upplösning, till firande 
och hopp. I verkliga livet är denna linjära rörelse mot ”en lösning” dock 
inte uppenbar, skriver Jones. Därför kan det lätt bli förenklat. Det är 
därför viktigt att upplösningen blir trovärdig, vilket den kan bli, om pre-
dikan firar ”som om”, dvs ger en vision av det hoppfulla alternativet, av 
löftet och fullkomnandet och därmed en upplevelse av avslut ”som om”.   
 
Konsekvenser för predikans innehåll, form och språk i Värld 3 (Tomhet 
och Fullhet) är en betoning på självbiografiska berättelser, med en centripetal 
struktur. Att höra någon annans vittnesbörd kan bli som en spegelbild 
eller ett självporträtt, där bristen och möjligheterna blir synliga. Predikan 
bör ge ”näring”, något att leva av. Också berättelserna om Jesus kan fun-
gera självbiografiskt.  
 
Predikan i Värld 4 (Skuld och Förlåtelse) bör uttrycka radikal diskontinuitet. 
Fokus bör innehållsligt vara på Jesu sista dagar och dess betydelse för ens 
eget liv. Strukturen bör vara sekvensartad. Jones tar en analogi till hjälp för 
att förklara. Predikan kan berätta hur jag måste ta mig över floden (se-
kvens ett), den flod som det är omöjligt för mig att ta mig över (sekvens 
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två), och hur Jesus Kristus tas sig över i mitt ställe (sekvens tre). Antalet 
sekvenser kan variera, men de bör hänga ihop på ett överraskande sätt. 
 
Personer i Värld 5 (Lidande och Uthållighet) känner sig, enligt Jones, obe-
kväma med berättelser med en upplösning, eftersom det inte finns någon 
rörelse framåt eller någon upplösning i livet. Strukturen bör vara intrigar-
tad. Jag är osäker på vad Jones menar med detta, eftersom det också 
finns en intrig i varje värld, eller i de andra strukturerna. Jones jämför 
med litanian. Där finns ingen lösning, inget val, ingen rörelse framåt som 
förändrar allt. Livets förhållanden är givna, ett absurt drama likt ”i väntan 
på Godot.” Det enda predikan kan göra är att dela detta absurda att allt 
är som det är och att stå ut tillsammans.270 
 
 
 
Sammanfattning om konsekvenserna 
 
Jones predikoteologi får konsekvenser i synen på 

• Predikanten som bör vara en perspektivväljare, som i predikan 
medvetet riktar fokus, hjälper lyssnarna att leva sig in i sina egna 
och andras livskamp mellan vånda och upptäckt utifrån olika teo-
logiska perspektiv (världar). Predikantens uppgift är att vara 
medveten om sin egen teologiska tillhörighet, men inte att utgå 
från den, utan från den teologiska värld som liturgin uttrycker 
och vidga perspektivet. 

• Församlingarna ses som kontrakulturella gemenskaper där in-
tern teologisk ekumenik råder, något som de behöver ta ansvar 
för. Det är platser där försoningsteologin övas ”som om” och ak-
tiv tillhörighet erbjuds. Dialogen mellan teologisk reflexion och 
praktik är därför viktig, så att medvetenheten om mångfalden kan 
öka. Gudstjänsten ses som ett drama där den autobiografiska 
och teologiska intrigen (försoningsskeendet) mellan vånda och 
upptäckt gestaltas och övas ”som om”. Varje gudstjänst behöver 
därmed ha ett medvetet språk, som uttrycker dynamiken utifrån 
en eller flera teologiska världar, dels beroende på tillhörigheten 

                                                
270 Jones, Worlds Within A Congregation, s 183-192, 145-150. 
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hos den som firar gudstjänst, dels med ett gränsöverskridande 
språk som vidgar perspektivet.   

• Bibeltexterna ses som platser där kampen mellan vånda och 
upptäckt uttrycks, utifrån en eller flera teologiska världar. I dessa 
texter finns bärande metaforer, som ur en dialog mellan textens 
värld och liturgins värld, ger struktur åt predikans innehåll och 
form och riktar fokus.  

• Predikans språk, innehåll och form bör variera och formas ef-
ter dynamiken i bibeltexternas drama, sett utifrån en eller flera av 
de fem teologiska världarnas bärande intrig och metaforik.  

 
 
Diskussion 
 
I den komplexitetsreduktion som Jones gör, ger en typologi om fem me-
ningsbärande teologiska världar struktur åt tanken. Dess syfte är att syn-
liggöra teologisk pluralism med hjälp av fem olika sätt att se på en tänkt 
allmänmänsklig psykologisk och existentiell kamp. Typologin tänks dess-
utom synliggöra en grundrytm i den mänskliga kampen, sett som ett väx-
elverkande, dynamiskt försoningsskeende mellan vånda och upptäckt, 
specifik för varje teologisk värld med dess specifika språkspel. Man kan 
också se denna typologi som ett sätt att synliggöra olika kyrkliga diskur-
siva praktiker och vikten av en dialog mellan individens självbiografiska 
kamp, de teologiska världarnas diskurser och liturgins (den sociala ge-
menskapens) diskursiva praktik, för att församlingarnas diskursiva prak-
tik ska vara relevant och kunna erbjuda trostillhörighet för olika männi-
skor. Predikans funktion blir att ge varierade teologiska perspektiv på 
människors livskamp med hjälp av denna typologi. Nedan följer en kort 
diskussion om några av styrkorna och svagheterna i denna predikoteolo-
giska komplexitetsreduktion. Styrkorna hör också här samman med hur 
den, enligt min mening, tar komplexiteten i predikans kommunikations-
skeende på allvar. Svagheterna hör samman med något av det som ham-
nar utanför fokus.  
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Denna predikoteologi tar komplexiteten i predikans kommunikations-
skeende på allvar, genom att synliggöra den teologiska variationen, inte 
enbart mellan kyrkor, utan också inom en och samma gudstjänstfirande 
församling. En typologi som inte endast lyfter fram en eller möjligen två 
teologiska språkspel utan fem, samtidigt som rörligheten mellan dem 
(och inom dem) betonas, gör att antalet världar inte blir poängen, utan 
just mångfalden. Denna mångfald synliggör denna komplexitetsreduk-
tion på ett konstruktivt sätt, enligt min mening, vilket jag ser som en 
styrka. Den förhåller sig därmed till den komplexa verklighet att männi-
skor som interagerar i gudstjänsten och i predikosituationen, ger olika 
teologisk mening åt sin livskamp, och även kan tänkas förstå det som 
sägs i predikan utifrån olika teologiska språkspel. Betoningen på rörlighet 
inom och mellan de teologiska världarna, är viktig, för att ta på allvar att 
ingen människa är en statisk eller entydig ”typ” i en typologi, men att en 
typologi kan synliggöra mänsklig dynamik och mångfald.  
 
Komplexiteten i predikans kommunikationsskeende tas också på allvar, 
genom att denna predikoteologi håller samman teori och praktik, teologi 
och predikan. Detta är en styrka, så som jag ser det. Den förhåller sig till 
att predikan är en diskursiv praktik som kommunicerar teologi, oavsett 
om predikanten gjort medvetna val eller inte, och oavsett om alla i guds-
tjänsten alltid reflekterar över detta. Det som argumenteras för är att 
predikanten bör ta ansvar för sina val, och göra dem medvetet. Dels 
handlar det om en medvetenhet om metaforernas betydelse för att rikta 
tanken teologiskt, dels om predikostrukturens teologiska betydelse, men 
framför allt handlar det om en lyhördhet för den teologiska mångfalden i 
gudstjänsten. Predikanten bör inte vara enögd.  
 
En annan styrka i sammanhanget är att denna komplexitetsreduktion inte 
enbart lyfter fram predikanten, utan framför allt betonar de olika lyss-
narna i kommunikationssituationen. Om predikanten talar ett språk som 
inte ger mening åt människors livskamp uppstår ingen kommunikation, 
utifrån denna funktionella syn på teologi. Om predikanten talar ett språk 
som inte förhåller sig till gudstjänstens språkspel, uppstår också kommu-
nikationsproblem, utifrån tanken att predikan är en del i en helhet. En 
svaghet i komplexitetsreduktionen är dock, att den inte tillräckligt pro-
blematiserar det faktum, att även om predikanten har en medveten inten-
tion, och väljer ett medvetet språk och struktur (t ex med en bärande 
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metafor), så kan det som sägs förstås annorlunda. Denna predikoteologi 
lyfter fram mångfalden, men problematiserar ändå inte tillräckligt att ord 
får sin innebörd av sitt sammanhang, att samma metafor kan betyda olika 
saker i olika sammanhang, och att kyrkans sammanhang är just mångty-
digt. Den språkliga situationen är, ännu mycket mer komplex, än vad 
denna reduktion ändå försöker att tydliggöra. I denna predikoteologi 
finns dessutom en förförståelse av församlingen och gudstjänsten som 
en plats för det regelbundna socialiserandet (övandet), som skulle kunna 
innebära att vi utvecklar någon slags gemensam förståelse av det som 
sägs. I en kyrka med många tillfälliga gudstjänstdeltagare är detta ”sam-
tolkande” svårare att uppnå. Samtidigt är syftet med typologin inte att vi 
alla ska tolka lika, utan att vi ska medvetna om vår egen tolkning och 
samtidigt förstå varandras olikheter. 
 
Komplexiteten i predikans kommunikationsskeende tas också på allvar, 
genom att kommunikation ses som dialogisk och processartad. Predikan 
ses som en del av en pågående reflexion och ett pågående samtal om vad 
vi menar med det vi säger och gör utifrån de olika teologiska världarna. I 
antropologin betonas att vi människor kämpar med våra liv, att vi behö-
ver reflektera teologiskt över detta och att vi har förmågan och viljan till 
empatisk delaktighet i andra teologier och andras kamp. Samtidigt finns 
ett mått av fråga – svar - struktur i denna typologi. Det innebär att vi 
människor har frågor, som kyrkan tänks ha flera möjliga svar på. Detta 
blir lite ensidigt, enligt min mening. Kyrkan kan också tänkas ha frågor 
att ställa, där svaren kanske inte finns i inomkyrklig diskurs, utan kan 
finnas bland andra diskursiva praktiker. Detta är vikigt, enligt min me-
ning, för att inte det kristna, om än mångteologiska och varierade, språk-
spelet, ska bli en sluten värld.  
 
Denna komplexitetsreduktion riktar inte fokus på människor som inte 
kämpar med sina liv på detta psykologiska och existentiella sätt. Vart 
människor som är nöjda med livet ska ta vägen i kyrkan är inte helt klart. 
Enligt denna komplexitetsreduktion tycks kampen oundviklig, som en 
oundviklig del av existensen. Den ses också som nödvändig. Det finns i 
denna komplexitetsreduktion en vision av ett andligt mognande som 
något viktigt och gott, där teologisk reflexion är en del av denna process. 
Denna predikteologi förutsätter också tillitsfullt att vi människor har ett 
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behov av tillhörighet, och hoppas att kyrkor och församlingar vill erbju-
da denna tillhörighet på bättre sätt, dvs motverka ensidighet.  
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Matris över Jones´ Teologiska Världar 
 
  

VÄRLD 1 
Separation 
och 
Hem-
komst 
 

 
VÄRLD 2 
Konflikt  
och  
Upprättel-
se 

 
VÄRLD 3 
Tomhet 
och 
Fullhet 

 
VÄRLD 4 
Skuld 
och  
Förlåtelse 

 
VÄRLD 5 
Lidande 
och 
Uthållig-
het 

 
SITUA-
TION 

 
I kosmos 
 
 

 
I historien 
 
 

 
I självet 

 
I självet 

 
I livet 
 

 
Psyko-
logisk och 
existentiell 
grund-
känsla 

 
Längtan 
Främlings-
skap 
Övergiven-
het 

 
Vrede 
Protest 

 
Inre värk 
Tomhet 
Oförmåga 
Skam 

 
Skuld För-
kastelse 

 
En känsla 
av att 
gå under 
vara en 
drunknande 
 

 
Vånda  
obsessio 
 

 
Isolering 
upplevd 
som 
övergiven-
het 
i kosmos 

 
Normlös-
het 
upplevd 
som kaos  
o förtryck 
i historien 

 
Själv- 
alienation 
upplevd 
som inre 
oförmåga 

 
Maktlöshet 
upplevd 
som 
inre bun-
denhet 

 
Menings-
löshet  
upplevd 
som 
att drunkna 
lidandet 

 
Upptäckt 
epiphania 
 

 
Hemkomst 
Harmoni 
Insikt 

 
Befrielse 
Ny jord 
Fullbordan 

 
Fullhet 
Helande 
Tillhörighet 

  
Benådning 
Uppskov 
Ställföreträ-
dande 

 
Överlevnad 
Integritet 
Uthållighet 

 
Gud i si-
tuationen 
Kristologi 

 
Jesus Kris-
tus som 
Avslöjare,  
Väckare 

 
Jesus Kris-
tus som 
Messias,  
Befriare 

 
Jesus Kris-
tus som 
Exempel, 
Modell 

 
Jesus Kris-
tus som 
Frälsare,  
Förlossare 

 
Jesus Kris-
tus som 
Lidande 
Tjänare,  
Medvand-
rare 
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VÄRLD 1 
Separation 
och 
Hem-
komst 
 

 
VÄRLD 2 
Konflikt  
och  
Upprättel-
se 

 
VÄRLD 3 
Tomhet 
och 
Fullhet 

 
VÄRLD 4 
Skuld 
och  
Förlåtelse 

 
VÄRLD 5 
Lidande 
och 
Uthållig-
het 

 
SKE-
ENDE 
Försoning 
 

 
Kärleken 
som 
avslöjar 

 
Kärleken 
som 
tar vår plats 

 
Kärleken 
som 
fyller för att 
flöda över 

 
Kärleken 
som 
förlåter den 
ovärdige 

 
Kärleken 
som 
uthållig 
lider med 

 
Grund-
rytm 

 
Separation 
och  
Hemkomst 

 
Konflikt 
och  
Upprättelse 
 

 
Tomhet  
och  
Fullhet 

 
Skuld 
och 
Förlåtelse 

 
Lidande 
och  
Uthållighet 

 
FUNK-
TION  

 
Att syn-
liggöra 

 
Att berätta 
o fira  

 
Att dela 

 
Att pro-
klamera 

 
Att 
vara/lida 
med 

 
HERME - 
NEUTIK 

 
Sakramen- 
tal 

 
Berättan- 
de 

 
Autobio- 
grafisk 

 
Proklama- 
tion 

 
Litania 

271 
 
 

                                                
271 Denna mall bygger på två av Jones egna matriser från Theological Worlds, s 42-43 och 
Worlds Within Congragations, s 184, som jag bearbetat och översatt. Bearbetningen inne-
bär att jag använder mina begrepp, situation, skeende och funktion, som jag uppfattar 
synliggör hans komplexitetsreduktion. När det gäller översättningen: I Jones matriser 
kallas t ex Värld 2 för Conflict and Vindication (vedergällning).  Värld 4 kallas för Condem-
nation and Forgiveness, och problemet i den världen kallar han för ”demonic”. Detta språk-
bruk överensstämmer med vissa teologer i dessa två världar, men inte med alla, och jag 
har därför valt ett mindre krigiskt och patriarkalt språk.  
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Kapitel 4 
Mellan dominans och marginali-
sering – predikan som vittnes-

börd 
 
 
 
 
 
Rebecca S Chopp 
 
Om förra kapitlet lyfte fram en predikoteologi med utgångspunkt i teo-
logisk pluralism och mänsklig existentiell brottning, så lyfter detta kapitel 
fram en predikoteologi med utgångspunkt i feministisk teori och teologi, 
men också här med en stark betoning på pluralism och mångfald. Aka-
demisk feministisk teologi kan definieras dels utifrån sin kritiska ut-
gångspunkt - att män överordnas och kvinnor underordnas i traditionell 
teologi, dels utifrån sitt mål - att förändra de teologiska uttrycken och det 
teologiska innehållet så att kvinnor och män ges lika värde.272 Dessa drag 
är tydliga i Rebecca S Chopps teologi, med dess dubbelhet av kritisk ana-
lys och dekonstruktion å ena sidan och teologisk konstruktion å andra 
sidan. Därmed bildar denna utgångspunkt och detta mål ramen för den 
komplexitetsreduktion som Chopp gör i relation till predikan. Chopp tar 
itu med komplexiteten i predikans kommunikationssituation, dels genom 
att problematisera det sammanhållna, homogena och homosociala sub-
jektet som norm för vad det är att vara människa, dels genom att pro-

                                                
272 Eriksson, Genusperspektiv på teologi, s 12-13. Jfr. två svenska avhandlingar, med detta 
dubbla syfte: Gårdfeldt, Hatar Gud bögar? och Osbeck, Kränkningens livsförståelse. Jfr. 
Chopp, ”Feminist queries and metaphysical musings”.   
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blematisera språkanvändningen ur ett maktperspektiv. Det hon argumen-
terar för är olikhet, variation och skillnad som en teologisk tillgång. 
Chopp delar sin feministiska utgångspunkt med Mary Catherine Hilkert, 
men går, enligt min mening, längre i sin dekonstruktion och rekonstruk-
tion, än vad Hilkert gör.  
 
Chopp skriver i en protestantisk amerikansk kontext, som hon menar 
genomgår en identitets- och relevanskris. Ett av skälen till detta är, så 
som hon ser det, att Ordet har förlorat sin kraft att tolka och förändra. 
Det förstås emellanåt endast som tröst för missmodiga och oftare som 
oförmöget att tala in i kristenhetens och mänsklighetens centrala frågor. 
Hon menar att om protestantismen framöver ska ha något att erbjuda 
den kristna teologin, så behöver proklamationen och Ordet tänkas 
över.273 Det är också detta hon gör när hon rekonstruerar en proklama-
tionsteologi där Ordet ses som ett fullständigt öppet tecken (a perfectly open 
sign). En central fråga för Chopp är från vilken position i relation till den 
dominerande diskursen som predikan sker. Hon relaterar predikan till 
frågan om makt och är kritisk till en predikan som fungerar som en be-
varare av en dominerande diskurs och en orättvis ordning. Istället argu-
menterar hon för en predikoteologi med en rörelseriktning från margina-
lens position, där predikans funktion är att vara vittnesbörd för emancipa-
torisk transformation och en plats där många olika röster hörs, framför 
allt kvinnors och andra marginaliserades röster. Så vill jag kort samman-
fatta hur Rebecca S Chopp ser på predikan. 
 
Jag redogör i kapitlet för hur Chopp ser på predikans situation, skeendet 
och funktion, och drar därefter slutsatser om konsekvenserna av denna 
predikoteologi för predikan i praktiken: i relation till predikanten, guds-
tjänst och församling; bibeltexterna och predikans språk, innehåll och 
form. Syftet är inte att i kapitlet ge en helhetsbild av Chopps samlade 
teologiska tänkande, utan att synliggöra den predikoteologiska komplexi-
tetsreduktion hon gör. Jag uppfattar dock tematiken om det marginalise-
rade, decentraliserade och befriande Ordet som central hos henne. Sist 
för jag en kort diskussion om några av denna predikoteologis styrkor och 
svagheter. 
 

                                                
273 Chopp, The Power to Speak, s 5. 
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Situation 
Mellan dominans och marginalisering 
 
 
Hur ser Chopp på den mänskliga situationen, som människorna i predi-
kosituationen kan tänkas vara en del av? Chopps utgångspunkt är kvin-
nors livssituation i samtiden, men hon är kritisk till försök att samman-
fatta denna situation på ett universellt, existentiellt, essentiellt eller a-
historiskt sätt. Det finns ingen specifik essens vare sig i kvinnors (så kal-
lade) väsen eller i kvinnors erfarenheter, och detta gäller givetvis också 
andra grupper.274 Chopp ansluter sig i stället till dem som ser kön primärt 
som en social konstruktion och som betonar det historiskt partikulära 
och kulturellt specifika i varje kvinnas situation.275 Det mänskliga subjek-
tet är inte en sammanhållen, entydig helhet, utan individen är snarare 
platsen för föränderliga, medvetna och omedvetna,   t o m konfliktfyllda 
processer. Vi formas olika av olika sociala sammanhang med deras med-
vetna och omedvetna värderingar, normer, regler och praktiker. Vi for-
mas av strukturer som föregår det individuella och som talar om för oss t 
ex vad det är att vara kvinna eller man och gör det därmed möjligt för 
individer att bli män och kvinnor på sätt som accepteras i den specifika 
kulturen. Dessa strukturer är dock inte ontologiskt, existentiellt eller av 
naturen givna, utan kan variera beroende på social och historisk kontext 
och de kan förändras.276  Strukturerna kan dessutom vara i konflikt med 

                                                
274 Två ”essentialistiska” feministiska alternativ som hon argumenterar emot är, dels de 
som betonar kvinnors likhet med män (liberal egalitarianism), dels de som betonar 
kvinnors olikhet (romantic expressivism). Men hon är också kritisk till den stånd-
punktsfeminism som betonar att kvinnors position ger en specifik (essentiell) och privi-
legierad kunskap. Istället argumenterar hon för ett social- konstruktionistiskt perspektiv 
där kvinnors kunskap alltid är historisk, relaterad till makt och öppen för förändring 
och att kvinnors erfarenheter är olika, konstruerade i språket. Chopp, The Power to Speak, 
s 107-117;  Se också “Eve´s knowing”.  
275 Se också Serene Jones jämförelse i ”Women´s Experience between a Rock and a 
Hard Place” i Chopp & Davaney. ed, Horizons in Feminist Theology, s 33-53.   
276 Chopp argumenterar för en syn på det som är ”naturligt”, som innebär att männi-
skor ses som ömsesidigt beroende av sin omgivning. Allt är därmed socialt samman- 
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varandra mellan de olika diskursiva sammanhang som individer rör sig 
emellan (t ex hemmet, politiken, skolan, musikgruppen, kyrkan), men det 
kan också finnas gemensamma, dominerande drag.277  
 
Det Chopp vill synliggöra är just dominerande drag i de strukturer som 
råder i samhälle, teologi och kyrka, och primärt strukturer som skapar 
orättvisa livsförhållanden. En svårighet är att dessa strukturer oftast är 
dolda eller underförstådda. De påverkar människors liv, men upplevs 
ofta som så självklara att de inte problematiseras. För att förändring ska 
vara möjlig behöver de synliggöras och analyseras. Utifrån Chopps per-
spektiv så kan man alltså å ena sidan säga att det vore mer relevant att 
tala om de många olika situationerna, och att generaliseringar om läget är 
problematiska eftersom de har en tendens att osynliggöra skillnader och 
göra alla till ”samma” eller ”lika”. Det senare är något som skett genom 
historien på bland andra kvinnors, homosexuellas, svartas eller olika et-
niska gruppers bekostnad, till förmån för den vite, västerländske man-
nen.278 Å andra sidan argumenterar inte Chopp för total nihilism eller 
relativism. Något behöver sägas om kvinnors situation också i mer kol-
lektiv eller generaliserande mening, eftersom språk är makt och språk är 
politik. Det finns alltid någon gynnad grupp eller diskurs som definierar 
situationen och när det gäller kvinnors situation har det funnits en domi-
nerande, patriarkal diskurs som haft tolkningsföreträde. Därför behöver 
kvinnor själva mitt i alla olikheter ta makten över språket och själva defi-
niera sin situation, medvetna om att de generaliseringar de gör blir provi-
soriska. Det behövs dessutom en mångfald av kompletterande språkliga 
modeller för att beskriva situationen. När Chopp alltså generaliserar om 
”läget”, betonar hon att syftet är att förbättra kvinnors och andra margi-
naliserade gruppers konkreta förhållanden i livet. Mångfalden är här 
framför allt en möjlighet.       
     

                                                                                                               
vävt, t ex evolution, biologi, historia, språk, mm. Denna sociala väv är en förutsättning 
för människornas handlande, där det inte handlar om att relatera genom att alla blir lika, 
utan genom olikheter och skillnader. Chopp, Saving Work, s 69; “Feminism´s Theologi-
cal Pragmatics”, s 252-256. Ang. ekofeministisk syn på naturen, se Jansdotter, Ekofemi-
nism i teologin. Se också McFague, Super, Natural Christians. 
277 Ang. poststrukturalismens syn på subjektet och språket, se Weedon, Feminist Practice 
and Poststructuralist Theory. 
278 Chopp, ”Feminism´s Theological Pragmatics”, s 244.  
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Chopp kallar den strukturerande ordningen eller den dominerande kultu-
ren i samhälle, teologi och kyrka för socio-symbolisk. Hon använder be-
greppet socio-symbolisk därför att hon uppfattar att det synliggör språ-
kets funktion i relation till ordningen. Det första ledet i begreppet synlig-
gör att språket är ett socialt fenomen, som föregår individen.279 Språk ses 
därmed inte som en spegel som reflekterar egot, utan tvärtom som plat-
sen där individens subjektivitet formas av det sociala sammanhanget. Vi 
tänker, känner, tror och handlar enligt de språkliga kategorier som getts 
oss. Att ordningen är symbolisk innebär att det är den diskursiva kontex-
ten som laddar orden med mening och innebörd. De mänskliga orden 
och tecknen är därmed inte fixerade till sin betydelse.280 Orden represen-
terar inte verkligheten, utan pekar snarare på varandra inne i den specifi-
ka diskursen.281 
 
Chopp är framför allt intresserad av olikhet och de olika diskurser som 
formar våra liv på olika, kontextuella sätt. Det viktiga är alltså inte att vi 
alla är lika i det att vi använder språk, utan att vi använder språket på 
olika sätt. Hon är intresserad av hur vi med olika diskurser organiserar 
och konstruerar våra relationer till varandra, till Gud, till världen, skapel-
sen, tiden, osv.282 Hon är intresserad av språkets relation till makt. Språ-
ket är hos henne dels själva materialet i denna konstruktion av verklighe-
ten, dels ramen för vad som kan och får sägas. Chopp skiljer alltså på 
språk och diskurs. Med språk menar hon de principer och regler som får 
                                                
279Chopp, The Power to Speak, s 3, not 7. Chopp är inspirerad av post-strukturalismen 
och språk är för henne både det som strukturerar och garanterar ordningen. För be-
greppet ”symbolic order” se också  Weedon, Feminist Practise and Poststructuralist Theory. 
280 ”To speak freely means, here, that words themselves are fixed neither by their es-
sence not by their self-referentiality, but by their context, the cultural practices in which 
they are used, by the interest of the persons using them, and by one´s signs relation to 
other signs.”, Chopp, The Power to Speak, s 31. 
281 Det betyder inte att orden inte säger något om verkligheten, men att relationen mel-
lan språk och verklighet är instabil.   
282 Chopps syn på en eventuell förspråklig nivå uppfattar jag som oklar, men hon 
anknyter till viss djuppsykologisk teori (Julia Kristeva) och talar om en språklig förut-
sättning, en slags språklig matris eller potential som utvecklas i den första sociala ge-
menskapen (den mellan barn och vårdare t ex modern), men hon går egentligen inte in 
på detta närmare. För att följa henne i hennes antropologi behöver vi inte heller, som 
jag ser det, fördjupa oss i djuppsykologiska frågeställningar. Den centrala frågan för 
henne är inte bakåtriktad (hur det hela började, orsak - verkan), utan framåtriktad (hur 
förändrar vi världen?) 
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ett språk att fungera i en viss tid, medan diskurserna fungerar i språket 
under en viss tid.283 De språkliga diskurserna sätter gränser, även om de 
inte är slutna system. Man kan också säga att Chopp är intresserad av 
dold ideologi som kan tänkas finnas i allt språk och Chopps fokus är 
framför allt på patriarkal ideologi. Det är främst den patriarkala diskursen 
hon vill dekonstruera.  
 
Om diskursen eller diskurserna vi lever i styr hur vi formar våra relatio-
ner, värderar och bedömer, betyder det att språk och makt är samman-
kopplade. Inom alla sociala relationer i vardagslivet vare sig det är famil-
jer, gudstjänster eller arbetsplatser, så existerar maktrelationer.284 Det 
innebär att den diskurs som råder på platsen och de som gynnas av dess 
värderingar, regler eller normer också har den relationella makten, dvs 
makt över hur vi praktiskt ordnar våra liv tillsammans. Med språket görs 
distinktioner, vi sätter gränser både för vad som får och kan sägas, vi 
talar om vad och vem som faller innanför eller utanför (t ex vad eller 
vilka som är tabu). Vi talar om vad som är mer värt och mindre värt. 
Chopp citerar Carolyn Heilbrun som säger att makt är möjligheten att ta 
sin plats i den diskurs som är viktig för ens handlande och rätten att låta 
sin sak spela roll.285 Denna språkliga makt har kvinnor och män olika 
tillgång till, menar Chopp. Hon menar vidare att ett av dragen hos den 
samtida socio-symboliska ordningen är att den fungerar självbevarande. 
Den gagnar det och dem som stärker stabiliteten i den och motverka det 
och dem som utmanar den. Detta hör bl a samman med att den socio-
symboliska ordning som råder är dominant.  
 
 
 

                                                
283 Chopp, The Power to Speak, s 12, se också not 8 och 9.  
284 Chopp är bl a inspirerad av Charles Foucaults syn på makt. Något om den kan läsas 
hos Peterson, ”Makt och auktoritet i feministisk teori och praktik”, som också proble-
matiserar maktbegreppet. Se också Law, The Wolf Shall Dwell With the Lamb ( om makt 
och mångkulturella grupprocesser); Cleaver, Know My Name (om makten att benämna ur 
ett befrielseteologiskt/homosexuellt perspektiv). 
285 “Power is the ability to take one´s place in whatever discourse is essential to action 
and the right to have one´s part matter”. Citat av Carolyn G Heilbrun i Chopp, The 
Power to Speak, s 2. 
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Marginalisering av olikhet 
 
Vilket är problemet i situationen? I den rådande socio-symboliska ord-
ningen finns en diskurs och praktik som dominerar, på bekostnad av 
andra sätt att ordna samhälle, politik, teologi eller kyrka. Om den domi-
nerande ordningen vore bra för alla vore det inget problem, men den 
slutsats Chopp drar, utifrån kvinnors och andra gruppers egna konkreta 
berättelser ur livet, är att denna ordning fungerar förtryckande för 
många. Därmed är den inte bra för någon.286 Det är detta som är pro-
blemet. Förtryck av kvinnor beror inte på individuella tillfälligheter. Pat-
riarkala normer, värderingar och handlingar är inte isolerade handlingar, 
utan ett ”systemfel” i själva ordningen som påverkar hur människor fost-
rar sina barn, formar sina institutioner med mera. Syftet med att syn-
liggöra dessa och andra sociala strukturer är, som sagt, att förändra 
dem.287    
För att beskriva dessa strukturer använder sig Chopp av modellen ”cent-
rum/marginal” eller ”text/marginal”.288 Detta är en metaforik som används 
flitigt idag i sociologiska, politiska, befrielseteologiska och även homile-
tiska sammanhang. Vad metaforen synliggör, enligt Chopp, är dels den 
dominerande ordningens och diskursens dominans (jfr en fylld textsida, 
med en helt dominerande text), dels att det som finns i marginalen är 
obefintligt, osynligt eller fragmentariskt (jfr spridda marginalanteckning-
ar). Det som är problematisk är alltså dominansen, att den socio-
symboliska ordningen knappt ger plats för något annat än sitt eget per-
spektiv, sin egen diskurs, sin egen kultur, sitt eget sätt att ordna relatio-
nerna. Det är en dominans som vetter mot det totalitära och som där-
med blir förtryckande. Den ger inte plats för ”olikhet, variation och 
skillnad” och jag återkommer till dessa för Chopp viktiga begrepp.  
                                                
286 Chopp, The Power to Speak, s 16.  
287 Chopp, The Power to Speak, s 6-7. Se också ”From Patriarchy to Freedom”, där 
Chopp knyter sin analys till Julia Kristeva.  
288 För en diskussion av marginalen som position och att tala om kvinnor som grupp se 
t ex Eriksson, The Meaning of Gender in Theology, bl a s 127-144. Walter Brueggemann 
använder metaforen marginal för att diskutera det som han uppfattar som hela kyrkans 
perifera (makt)ställning i vår tid. I sammanhanget talar han också om förkunnelse som 
vittnesbörd, se Brueggemann, I de rotlösas land, s 57-78. 
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Homogenitet, homosocialitet, likhet och samstämmighet är ledord för 
hur den dominerande ordningen är strukturerad, så som Chopp ser det. 
Till detta knyts över- och underordning, med en patriarkal, hierarkisk 
struktur. Det innebär att den dominerande ordningen hålls samman ge-
nom att det som är samstämmigt med det normerande är det som be-
kräftas, belönas eller uppvärderas. Det som är homogent med de domi-
nerande värderingarna få ta plats vare sig det är i det politiska samtalet, i 
media eller i kyrkans diskurs. Det som skiljer sig från normen däremot, 
”det andra” eller ”de andra”, nedvärderas, osynliggörs, marginaliseras 
och förtrycks. I vissa sammanhang kan detta ”andra” få plats, men då 
endast som komplement till det dominerande.  
 
Vad detta ”andra” är definieras dessutom av den dominerande diskursen. 
Det ”andra” blir per definition därmed det som inte är homogent med, 
passar in i eller anpassar sig till (de underförstådda) normerna och reg-
lerna. Vad kvinnor är definieras av män (de är icke-män) och det är män 
som sätter normen för det mänskliga. Vad homosexualitet är definieras 
av de heterosexuella, som sätter normen för sexuella relationer osv. Det 
”andra” är därmed ett uttryck för en ”brist”. Samtidigt måste det ”andra” 
och ”de andra” finnas. Diskursen måste avgränsas mot något, där ”det 
ena” blir synligt, bekräftat och uppvärderat i relation till detta ”andra”. 
Dualismen är därmed en del av strukturerna. Män sägs t ex vara rationel-
la, aktiva, tävlingsinriktade, mindre känslosamma; egenskaper som värde-
ras som viktiga och då måste kvinnorna, eftersom de är ”de andre”, vara 
irrationella, passiva, inte tävlingsinriktade och mer känslosamma, vilket 
ses som egenskaper som är mindre värda.  
 
Det har visserligen skett en förskjutning i diskursen om kvinnor och män 
in mot vår samtid. De dominerande berättelserna om vad det är att vara 
kvinna förändras, vilket får praktiska konsekvenser.289 Situationen för 
andra marginaliserade grupper förändras också. Den dominerande erfa-
renheten är dock fortfarande att kvinnor och män värderas olika och att 

                                                
289 Chopp, Saving Work, s 22-26. Chopp nämner bl a förändrad syn på kvinnor och 
arbete, sexualitet, reproduktion, familj.  
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det grundläggande patriarkala, dualistiska och hierarkiska mönstret går på 
djupet, menar Chopp.290

  
 

Om det homogena och lika är det som uppvärderas, är det olikhet, varia-
tion, skillnad och annorlundaskap som nedvärderas. Det är dessa värden 
som Chopp vill uppvärdera i teologin. Olikheten gäller individuellt sett, 
men också för olika grupper på olika sätt och på ett komplext sätt. Om 
Chopp säger något om mänsklig likhet, så är det att vi är lika i vår olik-
het. Olikhet och mångfald är en förtryckt förutsättning, eftersom det är 
likhet som värderas. Vi är alltså inte olika i någon slags demokratisk me-
ning där vissa är korta och andra är långa, vissa är män och andra är 
kvinnor. Olikhet och skillnad har med maktstrukturer att göra. Kvinnor 
och män är olika på olika sätt, genom att de har olika mycket makt. Sam-
tidigt kan mångfalden och variationsrikedomen inte fångas in, helt kuvas 
eller slutdefinieras ens av en dominerande diskurs. Den tar sig oöver-
skådligt många uttryck i språk och praxis och innebär därmed något som 
den dominerande diskursen har svårt att hantera. Den innebär ett hot 
mot ordningen. Att tysta ned, osynliggöra, förlöjliga kan vara sätt att för-
söka hantera detta.291  
 
Marginalisering har för Chopp alltså med språket att göra. Marginalise-
ring innebär att inte ha ett etablerat språk för sina olika livserfarenheter, 
att inte bli hörd, att inte ha en ”röst” eller ”rösträtt” i det offentliga sam-
talet. Marginalisering innebär därmed hos Chopp en position i relation 
till den dominerande diskursen. Denna position utanför den domineran-
de diskursen ger inte specifika erfarenheter i någon slags essentiell eller 
homogen mening. Marginalisering ger specifik erfarenhet, men dessa 
erfarenheter tar sig en mängd olika uttryck. Så som jag förstår Chopp 
finns det därmed många marginaler. Detta är viktigt eftersom metaforen 

                                                
290 Chopp menar att denna ordning dels är synlig i faktisk och praktisk underordning 
och kontroll (patriarkala strukturer), men också finns på ett djupare plan (depth order), 
där det finns en mer anonym logik bakom den faktiska ordningen. Chopp (m fl ) kallar 
denna djupordning för ”phallocentrism”, Chopp, Saving Work, s 59-60. 
291 Jfr. ”De fem härskarteknikerna”: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 
information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam. Dessa är sammanställda 
av Berit Ås. Här hämtat ur Berge, Britt-Marie, ”Styra eller styras: Att skapa kön i klass-
rummet”, s 26 (15-32) i Nordborg. red, Makt och kön. Jfr. Hearn och Parkin, Gender, 
Sexuality an Violence in Organizations. 
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centrum/marginal kan ge intrycket av att det endast finns två positioner. 
Det Chopp vill värna om är de många olika marginaliserade positionerna 
med olika erfarenheter och diskurser.  
 
 
 
Marginalens position som potential 
 
Vilken är möjligheten i situationen? Bildspråket centrum/marginal antyder, 
enligt Chopp, gräns, begränsning och kant, så som marginalerna definie-
rar en texts gränser. Det finns en gräns för vad som kan och får sägas. 
När något sägs på gränsen till det tillåtna och etablerade, utmanas ord-
ningen. Kaos hotar. Därför kan man säga att den situation som Chopp 
beskriver är dubbel. Dels är det en förtryckande situation, dels en situa-
tion där förtrycket utmanas. I marginalens position i relation till den do-
minerande diskursen finns en potential till förändring. Hotet mot den 
dominerande ordningen kommer från de grupper vars livs- och troserfa-
renheter nedvärderas, osynliggörs eller inte räknas med. Kvinnors och 
andra gruppers specifika, konkreta, kroppsliga och lokala erfarenheter är 
en antropologisk och teologisk tillgång, men det är en förtryckt tillgång. 
Dessa erfarenheter av marginalisering kan vara både negativa och positi-
va. Det kan vara negativa erfarenheter av lägre lön för lika arbete, av 
sämre behandling inom vården, av våld i hemmet eller sexuellt utnyttjan-
de, men de kan också vara positiva erfarenheter av ett fromhetsliv som är 
hänvisat till den privata sfären, erfarenheter av vardagens arbete med att 
laga mat, sköta barn eller sjuka, erfarenheter av kvinnlig vänskap. Med 
andra ord handlar det för Chopp primärt om vardagserfarenheter som 
samtidigt kan vara uttryck för en gudsrelation. Dessa erfarenheter upp-
levs olika. Chopp menar dessutom att detta är erfarenheter där Gud som 
den som griper in utifrån inte behövs. Därmed utmanar dessa erfarenhe-
ter den dominerande ordningens syn på gudserfarenhet, som något som 
måste innebära just ingrepp utifrån.292   
 

                                                
292 ”Many women have found, and find today, these practices deeply satisfying, and in 
the midst of day-to-day existence neither need nor desire limit experiences, ultimate 
concerns, or break-in interruptions of God to dwell with the Spirit,” Chopp, The Power 
to Speak, s 119. 
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Dominansens och befrielsens gudsbild 
 
Hur tänker sig Chopp att Gud förhåller sig till den mänskliga situationen 
av dominans och marginalisering? För att beskriva detta börjar Chopp i 
hur tecknet ”Gud” används. Detta tecken får, som alla tecken, sin inne-
börd ur det socio-symboliska sammanhang som det uttalas i. Det är ett 
centralt tecken som har många funktioner och innebörder. Det binder 
dessutom samman en mängd tecken såsom t ex kyrka, Kristus, Bibeln, 
och ger mening åt dessa och andra samband.293 Detta sammanbindande 
kan ske enligt förtryckande eller befriande strukturer. Den spänning som 
Chopp ser i samtiden mellan dominans och marginalisering, blir därmed 
tydlig också i gudsuppfattningen. Det finns dels en dominerande diskurs 
om Gud, dels marginaliserade diskurser som utmanar denna. Dessa olika 
diskurser stöder olika praxis och olika spiritualiteter och fromhetsliv, 
menar Chopp.294 Det finns ingen objektiv sanning om hur Gud förhåller 
sig till den mänskliga situationen. Däremot finns det olika diskursen om 
hur Gud fungerar, om vad Gud som Ordet gör. Vissa av dessa diskurser 
gör Gud som Ordet till en dominansens gud och därmed till en avgud, 
medan andra diskurser gör Gud som Ordet till en befriande Gud, menar 
Chopp.295  
 
Den dominerande diskurs om Gud som Chopp kritiserar är den neoor-
todoxa, men hennes kritik faller, så som jag ser det, över ett vidare teolo-
giskt fält.296 I den dominerande diskursen anses Gud förhålla sig till den 

                                                
293 Chopp talar också om ”Gud” som en symbol och använder den kemiska beteck-
ningen “polyvalence” som en metafor för att uttrycka gudssymbolens sammanhållande 
funktion, Saving Work, s 87. 
294 Chopp, Saving Work, s 86. 
295 Jfr. McFague, Gudsbilder i en hotfull tid; Johnson, She Who Is.  
296 Det är alltid problematiskt att gruppera teologer. Chopp nämner Karl Barth, Rudolf 
Bultmann, Ernst Fuchs och Gerhard Ebeling som representanter för denna grupp. De 
har vissa gemensamma drag, men är också olika sinsemellan. Min avsikt här är inte att 
diskutera hennes analys av dessa teologer, men de är alla män med rötter i tysk konti-
nental homosocial teologi, med stor påverkan på protestantismen i USA (framför allt 
reformert). Hur stor deras påverkan är på teologin i Sverige kan diskuteras, se t ex Si-
gurdson, Karl Barth som den andre.  
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mänskliga situationen genom att vara den radikalt annorlunda. Men Gud 
ses inte som annorlunda i betydelsen marginaliserad, variationsrik, mång-
facetterad eller mångröstad (ett annorlundaskap som Chopp argumente-
rar för). Gud ses istället som radikalt annorlunda i betydelsen en distan-
serad, patriarkal och ordnande försyn, som kan och vet allt, men som är 
opåverkad av tid och rum. Detta är en autonom och abstrakt Gud, som 
griper in i människors liv utifrån och ovanifrån och ger individuell tröst 
och bekräftelse åt det individuella (manliga) samvetet. Gud i denna dis-
kurs är avskild från det mänskliga och än mer från det som ses som det 
kvinnliga. Mänskligheten sägs i denna diskurs vara helt fallen i relation till 
Gud och kan endast frälsas genom ett ingrepp utifrån. Denne Gud är så 
som Chopp ser det en avgud.297 
 
I denna diskurs ses Gud (det gudomliga Ordet), som kanaliserat genom 
mänskliga ord. Ordet är därmed opåverkat av mänskliga ord eller mänsk-
lig erfarenhet. I denna dominerande teologi ses predikanten primärt som 
ett ”rör” eller en ”härold”, i betydelsen opåverkad och oförmögen att 
påverka budskapet. Detta dominerande Ord ger en transcendent garanti 
åt den socio-symboliska ordningen.298 Detta Ord betonar det individuella 
och grundar gemenskapen utanför historien i det tidlösa och a-historiska. 
Att tala om och se på vissa grupper som mindre värda, är en del av den-
na diskurs.  
 
Samtidigt menar Chopp att detta dominerande Ord egentligen är separe-
rat från sin fullhet, t ex sin solidaritet med skapelsen, sitt förkroppsligan-
de i inkarnationen, sin rytm av död och uppståndelse. Detta Ord kon-
struerar och bekräftar orättvisa relationer. Det blir därmed en avgud, 
tömd på befriande kraft. Chopp kan därför också säga att detta Ord är 
ett lidande Ord. Det är dömt att representera mannens intentioner och 

                                                
297 Chopp kallar också den dominerande ordningen för monoteistisk (jfr. Kristeva). Be-
greppet anknyter till hur vissa religioner, såsom kristendomen, omtalas, vilket för 
Chopp är en poäng. Den monoteistiska ordningen med sin ende gud har en hierarkisk, 
dualistisk struktur som är oskiljaktig från den patriarkala, menar Chopp. Chopp, ”From 
Patriarchy to Freedom”, s 42-43. Se också Frascati-Lockhead: “What is not clearly de-
veloped by Chopp, but implied, is that modernity is itself a secularization of a prior 
Christian monotheistic social-symbolic order.”, Kenosis and feminist Theology, s 164. 
298 Chopp, The Power to Speak, s 24. Se också s 106, där hon redogör för hur hon menar 
talet om modernitetens Gud fungerar. 
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säkra (den universella, autonoma) mannens position i kyrka och sam-
hällsordning.299  
 
Den diskurs om Gud som Chopp i stället argumenterar för är Gud som 
frihetens Gud, men då inte en gud som befriar eller frälser utifrån. 
Chopp betonar också Gud som relationell och ömsesidig.300 I förhållande 
till den mänskliga situationen innebär detta en Gud, som uppenbarar sig i 
sprickorna (cracks and fissues) av den dominerande ordningen. Det är en 
Gud som manifesterar sig i solidaritet, förkroppsligande, förväntan, an-
norlundaskap, transformation, avbrott, kreativa handlingar, i naturen, i 
samhörighet mm.301 Chopp har många för henne positivt laddade ord för 
att beskriva denna befrielsens Gud. Det är en Gud som befriar inifrån 
konkret, kroppsligt och praktiskt liv.302  
 
Det kan behöva sägas att Chopp inte argumentera emot att det finns ett 
gap i vår kunskap om Gud. Gud kan sägas vara annorlunda i betydelsen 
att Gud är mer än vad vi med våra diskurser kan säga. Detta ”mer” är 
också en poäng hos henne och det är därför det behövs en rikedom av 
metaforer för att uttrycka detta. Gapet medför att kunskapen om och 
erfarenheten av Gud blir fragmentarisk och provisorisk. 
 
Så här långt i studien har vi framför allt uppehållit oss vid Chopps kritik 
av samtidens dominerande och förtryckande Ord. När Chopp kommer 
in på det befriande Ordet, så kommer hon in på det som är hennes kon-
struktiva bidrag i reflexionen över kyrkans proklamationsteologi. Det är 
detta Ord hon vill argumentera för och synliggöra. Detta Ord är en dy-
namisk del av det skeende som hon argumenterar för. Därför går jag nu 
över till att beskriva detta dynamiska Ord. 
 

                                                
299 Chopp, The Power to Speak, s 27. 
300 Chopp, “In the real world”, s 14. Som jag uppfattar det behöver inte separation och 
dominans jämställas. Också ömsesidighet och separation förutsätter varandra, närhet 
och distans mm. För en problematisering av dessa och liknande begrepp, se t ex Gren-
holm, Moderskap och kärlek.  
301 Chopp, The Power to Speak, s 24, 122 : “God apperas today in the margins and gaps of 
our social-symbolic order manifest in terms of embodiment, solidarity, difference, an-
ticipation, and transformation.”, s 24. 
302 Chopp, The Power to Speak, s 71-72. 
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Skeende 
Emancipatorisk transformation 
 
Vad är det som sker i situationen? Vilket skeende är det som predikans 
kommunikationsskeende kan tänkas vara en del av? Det som sker är 
emancipatorisk transformation av situationen. Enkelt uttryckt kan man 
säga att skeendet handlar om att förbättra världen. Emancipatorisk trans-
formationen innebär befrielse från en förtryckande relationsordning till 
en nyordning av relationerna. Denna nyordning är en ordning där olikhet 
och mångfald får plats och värderas, där kvinnor och andra marginalise-
rade grupper får plats och värderas. Om vi återvänder till metaforen 
text/marginal, så är visionen inte att dra hela texten ut i marginalen, så 
att alla får del av den ordning som redan råder. Det skulle innebära att 
göra alla till ”samma”, dvs lika normen för ”man”. Visionen är inte heller 
att göra kvinnor, kvinnors erfarenheter eller kvinnors språk till komple-
ment i en redan etablerad diskurs och praktik. Visionen är i stället att 
förändra hela ordningen, dvs att skapa en ny text. Det handlar om mer 
än att omorganisera relationerna mellan kvinnor och män. Det handlar, 
för Chopp, om nya sätt att vara människa. Begreppet ”transformation” 
drar uppmärksamheten till förändringens radikala natur. Begreppet 
”emancipation” drar uppmärksamheten till att förändringen knyts till 
frihet för de förtryckta och nedtystade.303 
 
Det är viktigt för Chopp att detta emancipatoriska och transformerande 
skeende inte är ett abstrakt, filosofiskt eller metafysiskt skeende, utan 
konkret och historiskt, i praktiken för verkliga kvinnor och män på loka-
la platser. Denna emancipatoriska transformation är dels en vision, dels 
något som redan sker, menar Chopp, även om det pågående skeendet är 
fragmentariskt och provisoriskt. Marginalens Gud är redan verksam 
bland människor i marginalen och därmed utmanas dominansens cent-
rum. Hur emancipationen går till hör för Chopp samman med proklama-

                                                
303 Chopp, The Power to Speak, s 67; Frascati-Lochhead, Kenosis and Feminist Theology, s 
168. 
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tionen av Ordet och jag återkommer till det. Men först något mer om 
den vision som Chopp ger ord åt och som hon hoppas att den transfor-
matoriska emancipationen skall kunna leda till.  
 
 
 
För mänsklig blomstring 
 
Chopps vision är en värld där alla människor får blomstra (flourish). Hon 
skriver blomstra, inte utvecklas. Utveckling är ett begrepp som ger Chopp 
associationer till den dominerande ordningens diskurs och till begrepp 
såsom framgång, succé och styrning.304 Visionen är inte en linjär orsak - 
verkan progression för vissa, utan snarare ett fantasifullt och brokigt, 
ickeförtryckande överflöd av uttryck och möjligheter för alla. Chopp 
talar därför hellre om det som en vision, än som ett mål - visionen av det 
goda livet.  
 
Man kan jämföra med feministteologen Grace M Jantzen, som likt 
Chopp gör en teologisk rekonstruktion, är inspirerad av fransk feminism 
och vill förändra den socio-symboliska ordningen, dess relationer och 
diskurs. Jantzen ställer metaforen blomstring mot metaforen frälsning, som 
hon ser som en metafor som vanligtvis implicerar beroendet av en ut-
ifrån kommande frälsare som räddar ur en negativ situation, medan 
blomstring, enligt henne, mer implicerar en inre dynamik och växt. Vis-
serligen implicerar även blomstring att människor behöver yttre näring 
likt plantors behov av jord, luft och vatten. Janzen menar dock att 
blomstring bättre uttrycker beroendet som ömsesidigt, till skillnad från 
beroendet av en frälsare som ensidigt räddar ur en kris. För Jantzen är 
poängen med att lyfta fram blomstring, att det utmanar den patriarkala 
antropologin och mer lyfter fram t ex kvinnors inre resurser och ömsesi-
diga beroende av varandra i livets väv.305  
 
Chopp jämför inte med begreppet frälsning på detta sätt, men liksom 
hos Jantzen är ömsesidighet ett viktigt värde, tillsammans med andra 
värden som relationalitet, samhörighet, förkroppsligande och kroppslig-

                                                
304Chopp, The Power to Speak, s 93.  
305 Jantzen, Becoming divine, s 160-161. Jfr. Johnson,  She Who Is, s 32. 
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het. Dessa värden, eller dygder om man så vill, har setts som lägre i den 
dominerande diskursen, medan feministisk teologi i sin människosyn 
uppvärderar dem, menar hon. Överhuvudtaget formulerar Chopp många 
för henne positiva värden som hon knyter till blomstringen, som ett sätt 
att öppna upp för en mångfald av uttryck och praktiker.306 Två av de vik-
tigaste är solidaritet och förkroppsligande. Att uppvärdera det kroppsliga 
handlar om att uppvärdera jorden, det sensuella, moderskapet och att 
inte enbart se naturen som något neutralt givet, utan som något som ut-
manar och förändrar ordningen.307 Att uppvärdera solidaritet handlar, för 
Chopp, inte enbart om att tolerera skillnader, utan att också förutsätta, 
möjliggöra och uppmuntra dem. Det är en solidaritet som tar sig tid, som 
har tålamod och omsorg mitt i olikheterna, som känner konflikterna och 
som uppmuntrar motstånd och mitt i denna spänningsfyllda situation är 
”med” och ”för”.308 
 
Frascati-Lochhead menar, i sin diskussion av bl a Chopps teologi, att det 
finns en risk med metaforen blomstring och visionen av det goda livet 
och det är att den implicit innehåller en metaberättelse av harmoni.  Att 
vilja skapa en värld där alla människor får blomstra, får komma till sin 
rätt, har lika värde, är inte någon liten vision, skriver hon. Det vetter, så 
som Frascati-Lochhead ser det, mot idealism och utopism. Var är svag-
heten, förlusten och dödligheten, frågar hon sig?309 Enligt min mening 
finns det en idealistisk tendens i Chopps projekt, om vi med detta menar 

                                                
306 Chopp, Saving Work, s 40-42, jfr. Möller, Moralens nycklar, s 97-100, där han skriver 
om ”eudaimonia” dvs blomstringsbaserad dygdteori, där dygder är karaktärsegenskaper 
som gör det möjligt för människor att utöva det goda livet, och att rätt handlande följer 
ur dessa dygder (t ex kärlek, generositet, tacksamhet). 
307 Chopp, The Power to Speak, s 35, 123. 
308 Chopp, The Power to Speak, s 94.  
309 Frascati-Lochhead, Kenosis and Feminist Theology, s 172- 177. Hon jämför med Gianni 
Vattimo, som enligt henne ser emancipation som ”desorientering”, och diskuterar 
risken med att göra ett marginaliserat perspektiv absolut. ”How then can we talk of 
flourishing margins, in this time of the end of metaphysics, when images are consumed 
as they are seen, when interpretations are not final results but always point to further 
questions,  themselves to be consumed, when solidarities are based on the most fluid 
contradictory interests?”, s 173. Jfr. Möller, som också menar att ”blomstringsteorin” 
förutsätter en harmoni där det som är gott för individen är gott för andra. Men den kan 
också innebära att ge avkall på något för egen del, till förmån för andra, Möller, Moralens 
nycklar, s 98. 
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en dröm om en värld utan lidande, förtryck och orättvisor trots allt. Sam-
tidigt betonar Chopp att vi alltid behöver vara medvetna om diskursers 
och gemenskapers brustenhet och genom allt hon skriver framhåller hon 
det fragmentariska och provisoriska. Det finns ingen slutlighet i en hel 
gemenskap eller i det perfekta hela självet, skriver hon.310 Visionen kan 
heller inte sammanfattas på ett enda universellt sätt, utan kan endast ut-
tryckas på ett prövande, lekfullt sätt, alltid specifikt och lokalt förankrat. 
Men visioner behövs, om än fragmentariska, som led i att förändra status 
quo.  
 
 

Ordet som ett fullständigt öppet tecken 

 
Vilken roll spelar språket i detta skeende? Den emancipatoriska trans-
formationen är samtidigt språklig och praktisk, men Chopps fokus är på 
språket som en resurs för att omskapa och transformera världen. Det 
räcker inte att komplettera med eller byta ut vissa metaforer eller lägga 
till vissa diskurser och därmed vissa erfarenheter som tidigare varit osyn-
liga. Det är, som tidigare sagts, en förändring av hela ordningen som 
Chopp hoppas på. I denna transformationsprocess är Gud dynamiskt 
närvarande och Chopp konstruerar sin proklamationsteologi kring denne 
Gud, dvs kring det emancipatoriska, gudomliga Ordet. 
 
Chopp har i sin proklamationsteologi skapat ett nytt begrepp. Hon talar 
om det emancipatoriska Ordet som ett fullständigt öppet tecken. Att tecknet 
är fullständigt öppet innebär att det finns en öppenhet i vad det gudom-
liga Ordet betecknar och gör (vad ”Gud” betecknar och gör). I en eman-
cipatorisk diskurs knyts det gudomliga Ordet till mänsklig olikhet, varia-
tion, och skillnad och till kvinnors liv och ord. När detta sker händer 
något nytt. En ny kontext skapas som är mer öppen för variation, skill-
nad och annorlundaskap, än den dominerande ordningens kontext och i 
denna nya öppna kontext får det gudomliga öppna Ordet ny mer öppen 
innebörd. Ordet blir ett mångröstat Ord med en mångröstad samling 
tecken (a plurivocity of signs), där dessa tecken får en mångfald av innebör-

                                                
310 Chopp, The Power to Speak, s 52.  
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der. Genom sin variationsrikedom erbjuder denna mångfald och varia-
tionsrikedom i sig ett motstånd mot förtrycket hos homogena och totali-
tära diskurser och praktiker.311 Den diskursiva mångfalden och olikheten 
innebär i sig transformation. Ordet som ett fullständigt öppet tecken är 
dessutom, enligt Chopp synsätt, ett skapande (performativt) Ord. Ska-
pandet innebär att Ordet avbryter och förändrar processer, bygger broar 
mellan kaos och skapelse, ljus, jord, djur, växter, kvinnor och män, me-
nar Chopp. Också här använder hon en mångfald av ord för att beskriva 
det som sker. Det är de olika möjligheternas Ord bakom den regerande 
ordningens entydiga ord.312  
 
Att tala om ett fullständigt öppet tecken innebär inte att förneka att varje 
tecken är historiska, partikulära och begränsade, menar Chopp. Ordet är 
inte så öppet att det betyder allt. Men genom att relatera mångfald och 
annorlundaskap till tecknet Gud (Ordet), så välsignas och möjliggörs 
annorlundaskap och mångfald. Chopp argumenterar med andra ord för 
att skapa en ny, emancipatorisk diskurs (en ny diskursiv praktik) eller att 
återerövra en emancipatorisk diskurs som funnits t ex i bibliska texter, 
om än på ett fragmentariskt sätt. Det innebär att inte knyta tecknet Gud 
till förtryckande tecken.  
 
Att beskriva Ordet som ett fullständigt öppet tecken är inte enkelt, efter-
som det är ett försök att beskriva något som, i någon mening, finns före 
språket, enligt Chopp. Det fullständigt öppna tecknet kan ses som en 
förspråklig förutsättning för allt språk. Svårigheten ligger i att med språ-
kets tecken beskriva det som föregår dessa tecken. Poängen är, så som 
jag förstår det, att det finns ett gudomligt Ord före den socio-symboliska 
ordningens mänskliga ord och strukturer. Denna gudomliga och språkli-
ga förutsättning kan inte sammanfattas eller kontrolleras av den domine-
rande ordningens diskurs, den som vi är vana att använda. Det fullstän-

                                                
311 Chopp, The Power to Speak, s 31 och not 55.   
312“This Word is the possibility behind a Word of order, of rule. This is the Word that 
is the matrix of all living things, bringing them out of chaos, across the abyss the order 
so fears, into life- a life of constant interweaving of day and night, of warmth and cold, 
of sunshine and rain. This Word is embodied, it comes not as a fortress against physical 
existence, but in, through, and out of our bodies – a Word incarnate that does not put 
on life as treasure in earthen vessels, but rather is earth, water, life.” Chopp, The Power to 
Speak, s 27-28.  
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digt öppna Ordet är en förtryckt eller nedtryckt förutsättning i denna 
ordning (repressed precondition). Chopp jämför bland annat detta språk med 
en underjordisk rörelse, som sipprar, tränger och kränger sig fram i 
sprickorna av ordningen.313  
 
Chopp hänvisar här bland annat till den franska feministen Julia Kristeva 
som diskuterar språket ur ett djuppsykologiskt perspektiv. Jag kommer 
inte här att fördjupa mig i Kristeva, men också hon talar om språkets 
förtryckta förutsättning. Hon knyter denna förutsättning till det omed-
vetna och menar att precis som det omedvetna tränger sig fram och på-
verkar eller stör ordningen, så tränger sig det förtryckta språket fram och 
stör.314 Kristeva använder alltså psykologins metaforik (t ex det omed-
vetna) för att tala om ett språkligt skeende. Jag uppfattar dock inte att 
man behöver följa med in i psykodynamisk teori för att kunna följa 
Chopp i hennes tankar om det öppna, variationsrika, men ambivalenta 
och fragmentariska språket som kan fungera emancipatoriskt och ge 
plats för och värdera mångfald och olikhet.  
 
För Chopp är det viktigt att betona att den språkliga förutsättningen är 
ambivalent. I all mänsklig samvaro finns ett gap och språket behövs för 
att överbrygga detta gap, men språket är också beroende av ett gap. Vi 

                                                
313 Underjordisk teologi: “Here the feminine is written in the gaps, slips, and margins of 
language, indicating the precondition of language seen only as it breaks through its 
repression.”, Chopp, The Power to Speak, s 28.  Man kan möjligen här anknyta till Michel 
Foucaults tanke att där det finns makt finns det också motstånd, och att motståndet 
kommer underifrån, se Petersson, “Makt och auktoritet i feministisk teori och praktik”.  
314 Kristeva kallar denna aspekt av språket för ”semiotisk”, vilket skiljer sig från hur 
begreppet semiotik tidigare har använts i denna studie. Det semiotiska hör hos Kristeva 
samman med intonation, pausering och rytm, snarare än med ord. Det är mer synligt i 
poesins, konstens och religionens diskurser, dvs på platser där det dominerande, ratio-
nella sättet att beteckna och ange mening utmanas och ifrågasätts. Den andra aspekten 
av språket hos Kristeva, är den ”symboliska”, som hör samman med bedömning (och 
med den dominerande socio-symboliska ordningens rationella sätt) och marginaliserar 
därmed det semiotiska. Hon kallar dessutom det semiotiska för det feminina och det 
symboliska för det maskulina, och även om hon menar att det feminina finns hos både 
män och kvinnor, så är språkbruket, enligt min mening, problematiskt, genom att hon 
låter det feminina bli det samma som det irrationella, och driftstyrda och faller tillbaka i 
ett dominerande, patriarkalt språkbruk. Jag väljer därför att inte betona den aspekten 
här, eftersom jag uppfattar att Chopp inte heller gör det. För en diskussion av Kristeva, 
se Weedon, Feminist Practice and Poststructuralist Theory, s 66-70, 85-87.  
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kan inte med våra språkliga tecken uttrycka det mänskliga helt och fullt. 
Det finns det som orden inte räcker till för. På liknande sätt som det 
finns ett gap mellan mänskliga ord och andra mänskliga ord, finns det ett 
gap mellan mänskliga ord och det gudomliga Ordet (an abyss of naming). 
Det finns inget bokstavligt sätt att beteckna eller benämna Gud. Gud är 
ytterst onämnbar och de ord vi använder för att benämna Gud är därför 
ambivalenta och undflyende. De är både vägledande i viss mening, sam-
tidigt som de avbryter signifikationsprocessen. Relationen mellan gu-
domligt Ord och mänskliga ord är därmed dubbel dvs en  av  mening, 
närvaro och signifikation, men också av gap, oförmåga att uttrycka, av-
brott och kaos, skriver Chopp.  
 
Chopp använder två metaforer för att beskriva denna spänning. Hon 
talar om Ordet som livmoder (matrix) och gap (abyss). Det gudomliga 
Ordet är som livmodern en livgivande förutsättning för allt språk. Ga-
pet/avgrunden antyder däremot ett avbrott i alla språkliga försök. Det 
gudomliga, emancipatoriska är både livmoder och avgrund. Ordet både 
bygger upp och bryter ner. Chopp hänvisar till reformatorernas tal om 
det dolda Ordet bortom varje uppenbarat/avslöjat Ord.315 Men Ordet 
som ett fullkomligt öppet tecken är inte ett Ord som kommer ner ovan-
ifrån (hierarkiskt) eller ett Ord som finns bakom orden. Chopp talar istäl-
let om det som ett inkarnerat Ord, vilket för henne innebär att det avslö-
jar sig i den vardagliga, förkroppsligade verkligheten som är kvinnors och 
andra marginaliserade gruppers. Det är ett Ord som är solidariskt med 
kvinnor och andra i marginalen. Det är med andra ord marginalanteck-
ningarna som tränger in i texten och skapar en ny text. 316 

                                                
315 Chopp, The Power to Speak,s 30-36. Hon talar om ”The Word as matrix and abyss is 
embodied in the words themselves, both as the constitution of language and as the 
disruption of language,” s 35. Chopp följer C S Peirce och menar att det inte finns en 
förutbestämd relation mellan tecknen och det betecknade, utan betecknandet börjar 
mitt i processen, vilket gör att alla tecken har en öppenhet för ny innebörd, i en spän-
ning mellan förflutna och framtida innebörder.  
316Jfr. konstnären Kajsa Dahlbergs verk - ett faksimil av Virginia Woolfs feministiska 
klassiker Ett eget rum, baserat på ett antal exemplar av denna bok från olika svenska 
folkbibliotek. Varje exemplar innehöll förstrykningar och marginalanteckningar som 
Kajsa Dahlberg har fört in i sin volym (sitt konstverk), som hon kallar Ett eget rum/Tusen 
bibliotek. Varje boksida är fylld av olika personers marginalanteckningar, som bryter in i 
tryckta texten.  
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En förändring av relationerna 

Vad innebär förändring i detta skeende? Chopps proklamationsteologi är 
framåtriktad. Hon vill förbättra världen. Begreppet ”transformation” 
antyder en radikal förändring av världens form. En ny ordning av rela-
tionerna skapas. Förändringen sker redan i det att många olika röster 
hörs. Redan denna variationsrikedom utmanar ordningen. Förändring 
sker när marginaliserade personer talar. För Chopp spelar det därmed 
roll vilka och hur många som får plats i den offentliga diskursen. Det 
spelar roll vem som talar, eller snarar från vilken position talet sker. För-
ändringen sker också genom att variationen i varje enskild röst hörs. 
Förändring sker med andra ord genom att emancipatoriska diskurser 
kommer i svang med en mångfald av tecken och betecknade erfarenhe-
ter. Detta skeende är ambivalent, men förändring sker i ambivalensen, 
när kaos utmanar ordningen. Denna process går inte att sammanfatta 
entydigt. Det är heller ingen som har kontrollen. Denna förändring är 
dessutom redan pågående. Den sipprar fram underifrån. Den sker, men 
det är ingen som förfogar över den.  
 
 
 

Funktion 
Predikan som vittnesbörd 
 
 
Vilken är predikans funktion i denna situation mellan dominans och 
marginalisering, som en del av det emancipatoriska skeendet, som bryter 
fram i sprickorna av dominansens ordning? Enligt Chopp kan predikan 
ha som sin funktion proklamation av det Ord som bekräftar och rättfär-
digar den dominerande ordningen eller som sin funktion proklamation 
av Ordet som ett fullkomligt öppet tecken. Predikan är en diskurs i dis-
kursen, en diskurs (eller snarare en diskursiv praktik) som skapar en 
värld. Frågan för Chopp är vilken värld.  
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Den funktion som Chopp argumenterar för är predikan som vittnesbörd 
om emancipatorisk transformation. Chopp använder begreppet vittnes-
börd hellre än ”predikan”, eftersom hon menar, att det som begreppet 
”predikan” betecknat, ofta fungerat bekräftande av den dominerande 
ordningen. Detta har enligt Chopp skett t ex genom att predikan i sitt 
innehåll betonat individen (individens trosutveckling, individens samvete 
och moral, individens existentiella och andlig relation till Gud), utan att 
relatera till den sociala kontexten, gemenskapen, praktiken eller kroppen. 
I den dominerande ordningens predikan har det funnits och finns en 
patriarkal diskurs om Gud med en patriarkal metaforik, som fungerar 
som garant för en hierarkisk och patriarkal ordning. I den dominerande 
ordningens predikan finns och har dessutom funnits ett osynliggörande, 
nedvärderande eller tabubeläggande av marginaliserade gruppers livs - 
och gudserfarenheter. 
 
Att i stället tala om vittnesbörd är därför ett sätt för Chopp att utmana 
den dominerande ordningens diskurs.317  Enligt Chopp innebär ett vitt-
nesbörd dels att den som vittnar är sänd att vittna om Guds handlingar 
(”vad man sett och hört”) och att vittnesbördet rymmer både en bekän-
nelse och ett berättande. Vittnesbördet kan också sägas vara både en hand-
ling och en berättelse. Vittnet bekänner något som knyts till henne själv, 
vem hon är och hennes övertygelse, men bekännelsen i vittnesbördet 
pekar inte på den som vittnar utan på vad som setts, vad som hänt och 
blir en berättelse om en historisk händelse.318 Att vittnesbördet knyts till 
vittnets liv, innebär ett risktagande, såsom det kristna vittnesbördet har 
knutits till martyriet. Vittnet har något som hon bara ”måste” berätta, 
med livet som insats, men hennes liv är inte vittnesbördet. Livet bevisar 
inget. Chopp kallar detta för att livet är förseglat av (sealed to) vittnesbör-
det om Ordet som ett fullkomligt öppet tecken.319 Chopp jämför med 

                                                
317 Chopp anknyter till postmodern teori, där vittnesbördet fått en renässans de senaste 
30 åren. Chopp anknyter särskilt till Paul Ricoeurs tal om vittnesbördets poetik. För en 
diskussion av “vittnesbördet” hos Ricoeur, Brueggemann, Mary McClintock Fulkerson 
och Chopp, se Florence, Preaching as Testimony (avhandling från 2000), särskilt s 100-186 
och hennes bok Preaching as Testimony från 2007. Se också Mc Clure, Otherwise preaching, s 
123-132. 
318 Chopp, The Power to Speak, s 59-62; Florence, Preaching as Testimony (2000), s 107-108. 
319 Florence, Preaching as Testimony (2000), s 168. 



 181 

skeendet i Lukasberättelsen, där Jesu liv är engagerat i vittnesbördet, men 
det avgörande är inte om han är Josefs son eller inte, utan proklamatio-
nen av goda nyheter för de fattiga, frihet för de fångna och syn för de 
blinda. Denna befriande proklamation, detta vittnesbörd, är hans liv fö-
reseglat med, vilket innebär ett engagemang som för honom för till mar-
tyrskap. Som en diskursiv praktik mitt i en social gemenskap, är vittnes-
bördet till för alla dem som lyssnar. Det är därmed inte någon privatsak, 
betonar Chopp. Det är till för församlingen och världen.  
 
Vittnesbördet vänder upp och ner på den socio-symboliska ordningen, 
genom att värdera det som inte anses värdefullt som värdefullt, tala om 
det som inte får talas om, berätta om lidanden och hopp hos grupper 
som inte har rätt att tala. Det är en diskurs som på ett sätt uppfinner sig 
själv, söker nya bilder, former och ord. Syftet är inte så mycket att argu-
mentera som att figurera om, fantisera om eller forma om världen. Vitt-
nesbördet går därmed till rätta med den socio-symboliska ordningen, 
menar Chopp.320 Predikan som vittnesbörd är med andra ord en predi-
kan som kommer från en annan position än den dominerande och väl-
etablerade. Det är en predikan som låter tidigare ohörda, nedtystade, för-
löjligade och nedvärderade röster höras. Det är en predikan som för-
vandlar och transformerar världen just genom att göra detta.321 Vittnes-
bördets auktoritet kommer därmed inte uppifrån i hierarkin eller från 
Bibeln, traditionen, förnuftet eller erfarenheten, utan inifrån vittnesbör-
det själv. Auktoriteten kommer inte heller ur det extraordinära eller spek-
takulära (något som begreppet ibland förknippas med). Auktoriteten 
kommer ur själva interaktionen i talhandlingen.322 Man kan också säga att 
auktoriteten uppstår i vittnessituationen. Det är den som hör vittnesbör-
det som avgör autenticiteten eller äktheten i vittnesbördet och ger det 
legitimitet. 
 
 
 

                                                
320 Chopp, “Theology and the Poetics of Testimony”, s 61-62. 
321  ”If one is a woman, to proclaim God´s Word is to claim ones voice and power, to 
be, in this manner, anointed by the Spirit. To receive and to preach is, first, a vision of 
the nonpersons of history being persons on their own terms. It is, second, to change 
the reality, the order, the world.” Chopp, The Power to Speak, s 56.  
322 McClure, otherwise preaching. 
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Sammanfattning om Chopps komplexitetsreduktion 
 

• Situation. Människornas situation är en situation mellan domi-
nans och marginalisering, där en dominerande diskurs och prak-
tik marginaliserar, nedvärderar, osynliggör, tystar ner och för-
trycker kvinnor och andra grupper, dvs personer som inte stäm-
mer med en homosocial, androcentrisk norm. Det är en situation 
där bl a kvinnor och män har olika tillgång till den dominerande 
diskursen och därmed olika maktrelationer. Variation, olikhet 
och skillnad förtrycks och homogenitet och likhet värderas. I 
denna kan diskursen om Gud fungera både förtryckande och be-
friande. Ordet (Gud), som ett emancipatoriskt ord blir också det 
förtryckt. 

• Skeende. Det som sker är ett emancipatoriskt, transformerande 
skeende där det gudomliga emancipatoriska Ordet (som ett full-
ständigt öppet tecken) sipprar eller bryter fram från marginalens 
position och förändrar världen. Visionen är en värld där alla 
människor får blomstra. Emancipation sker dels när marginalise-
rade personer ger mänskliga ord åt sina osynliggjorda, marginali-
serade och variationsrika troserfarenheter, dels när en emancipa-
torisk diskurs skapas som en ny kontext för dessa ord och erfa-
renheter. När detta sker tränger Guds emancipatoriska Ord fram, 
som en befriande kraft i sprickorna av ordningen, ett skeende 
som ingen har kontroll över. 

• Funktion. Predikans funktion är att vara ett vittnesbörd om det 
emancipatoriska Ordet, dvs ett vittnesbörd som berättar om och 
bekänner Guds befriande handlingar bland orättvisa maktrelatio-
ner. Predikans funktion är att låta olika röster höras, särskilt rös-
ter som tidigare varit nertystade, nedvärderade eller förtryckta. 
Predikans funktion är också att låta variationen i varje röst höras.   
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Konsekvenser 
 
Vilka är då konsekvenserna av denna emancipatoriska predikoteologi i 
synen på predikanten; gudstjänsten och församlingen; bibeltexterna; pre-
dikans språk, innehåll och form?  
 
 
 
Bland många, olika predikanter 
 
Vilken är konsekvensen av denna predikoteologi för synen på predikan-
ten? En mycket tydlig konsekvens av Chopps predikoteologi är att det 
spelar roll vem predikanten är, eller snarare, det spelar roll från vilken 
position i förhållande till den dominerande ordningen som proklamatio-
nen av Ordet kommer. Det spelar med andra ord roll vilka röster det är 
som hörs, varifrån vittnesbörden kommer. När en marginaliserad person 
som tidigare inte räknats med proklamerar Ordet och berättar om erfa-
renheter av att ha tagit emot Gud i sin utsatthet, sin brustenhet, sin 
hunger, så sker befrielse i sig. När en marginaliserad person berättar om 
erfarenheter av skönhet, fromhetsliv, hopp, smärta, sorg, glädje osv, så 
ges en vision av något nytt. Då ges en vision av en alternativ, emancipe-
rad värld, om än endast som en glimt.323 Att en ny röst hörs eller att en 
röst hörs på nya sätt utmanar ordningen, vilket i sin tur leder till fortsatt 
frigörelse.  Chopp skriver: ”Yet some of the greatest activism comes in 
renaming the world with new words, or words used in new ways”.324 
 
Det spelar därmed roll vilken position (makt, status) den predikande per-
sonen har i relation till andra personer i kyrkans och samhällets domine-
rande ordning och diskurser. Predikanten är ett vittne bland vittnen. Den 
institutionella ämbetsbäraren blir decentraliserad i Chopps teologi. 
Chopp argumenterar för kvinnors möjlighet att bli präster och predikan-
ter, men hon tycker sig också se ett sökande efter andra utominstitutio-
nella sätt att utöva ett ”ämbete”, eftersom kyrkor och församlingar ofta 

                                                
323 Chopp, The Power to Speak, s 56, 68. 
324 Chopp, The Power to Speak, s 23. 
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inte möter människor i deras kriser och lidanden, enligt henne.325 Det är 
inte ämbetet som ger predikantens auktoritet, utan vittnesbördet om det 
befriande Ordet. För Chopp räcker det inte med en och samma predi-
kant söndag efter söndag. Det räcker heller inte heller att en person talar 
å andras vägnar och lyfter fram andras tros- och livserfarenheter, även 
om det också är viktigt. Men att en person som värderas högt, har viss 
status, i den rådande ordningen talar å deras vägnar som värderas lågt, 
utmanar inte ordningen på samma sätt, som när predikan faktiskt och 
praktiskt hålls av personer som traditionellt inte blivit hörda i kyrka och 
samhälle. Många olika röster behöver höras. Poängen är inte att innehål-
let i dessa vittnesbörd är märkvärdigare, intressantare eller frommare. 
Poängen är inte heller att dessa vittnen är frommare eller närmare Gud. 
Poängen är att dessa många, olika vittnen förkroppsligar den emancipa-
toriska transformationen genom att faktiskt tala i ett sammanhang där de 
förr inte fått tala. Poängen är dessutom att de synliggör Guds handlande 
i marginalen. Dessa vittnen gestaltar mångfalden. De gör den mångfald 
och variation synlig som är en del av Guds rike. Därmed är vittesbörden 
av de många olika ett föregripande av något förväntat, vilket i sig innebär 
förändring. Visionen tar gestalt, om än endast till en del.  
 
Att nya röster hörs är alltså en hermeneutisk förutsättning för att Ordet 
som ett fullkomligt öppet tecken ska komma i svang. (Detta anknyter till 
Hilkerts tanke om att nya röster ”minns Jesus” på nya sätt.) Denna 
mångfald innebär ett mer förhandlande förhållningssätt till vad olika ord 
och tecken har för innebörd, menar Chopp. Och eftersom orden får sin 
innebörd av sin kontext, innebär de många vittnena att kontexten för-
ändras. Därmed blir ordens innebörd mer av en förhandlingsfråga. 
Chopp vill göra signifikationsprocessen mindre omedveten och mer ex-
plicit och låta också marginaliserade grupper få plats vid förhandlings-
bordet.  
 
Kvinnor som predikar är både del av ordningen och utanför. Detta är ett 
dilemma i Chopps predikoteologi. Det går inte att stå helt utanför den 
dominerande ordningens sätt att leva, värdera eller använda språket. 
Samtidigt ger marginaliseringens position i förhållande till den domine-
rande diskursen specifika erfarenheter för kvinnor. Som kvinna är man 

                                                
325 Chopp, Saving Work, s 48. 
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med andra ord både bofast och främling. Kvinnor är ”bofasta invandra-
re” (resident alien).326 Det innebär att både vara en del av strukturerna och 
stå emot dem. Situationen för kvinnan som predikant blir därmed ambi-
valent.  
 
 
 
I en marginaliserad gemenskap 
 
Vilka är konsekvenserna av Chopps predikoteologi i synen på gudstjänst 
och församling? Eftersom ord och andra tecken får sin innebörd av sitt 
sammanhang, är det viktigt hur strukturerna, praktiken och diskursen ser 
ut i det sociala sammanhang som formar innebörder och ger ord mening. 
En förutsättning för en befriande diskurs är en socialisationsgemenskap 
där en befriande diskursiv praktik får prövas och växa fram. Det sätt som 
den dominerande kyrkan använder tecknen på behöver därför rekonstru-
eras, eftersom det i denna kyrka finns en förtryckande diskurs. Chopp ser 
de marginaliserades kyrka som en Guds resurs i att forma både världen 
och kyrkan till en plats där människor får blomstra. Kyrkan är förkropps-
ligat, inkarnerat Ord (sakrament) och frihet skapas i de förkroppsligade 
relationerna mellan det gudomliga Ordet och de mänskliga orden i kyr-
kan. Kyrkan behöver därför förkroppsliga emancipatorisk transforma-
tion och vara platsen ur vilken proklamationen kommer. Kyrkan behö-
ver vara en plats där relationer omorganiseras och förändras.327 Den 
emancipatoriska praktiken och den emancipatoriska diskursen hör sam-
man i kyrkan.  
 
Den kyrka som Chopp framförallt diskuterar är de marginaliserades kyr-
ka. Denna kyrka är en exoduskyrka, som redan finns på sina håll. Den 
finns dels inom och dels i marginalen av den etablerade institutionella 
kyrkan. Afro-amerikanska kyrkor och latinamerikanska basgrupper, är 
exempel på marginaliserade kyrkor som Chopp nämner. Inom feminis-
tisk teologi lyfts ofta ”kvinnokyrkan” (ekklesia gynaikon) fram som ett be-
grepp. Begreppet växte fram inom katolska kyrkan där kvinnor nekades 

                                                
326 Chopp, Saving Work, s 115. Termen ”resident alien” har Chopp hämtat från E S Fio-
renza. 
327 Chopp, The Power to Speak, s 24, 72. 
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prästvigning, för att synliggöra att också kvinnor är kyrkan. Poängen för 
Chopp är att kvinnokyrkan alltid har funnits, samtidigt som kvinnor 
nedvärderats. Kvinnors tro och handlande har alltid varit en del av den 
dominerande kyrkans tro och handlande. Kvinnor har genom århundra-
dena funnit frihet i den etablerade kyrkans gemenskap, som ”bofasta 
invandrare”. Kvinnor har bakat, diskat, undervisat barnen, fyllt kyrkbän-
karna, sytt textilierna, men har samtidigt setts som mindre värda i kyrkan. 
Så småningom har kvinnor fått bli präster, men fortfarande värderas 
kvinnor annorlunda. Därför fungerar begreppet inte enbart bekräftande 
av kvinnors delaktighet i kyrkan, utan också som en kritik mot denna 
nedvärdering. Chopp argumenterar inte för en kyrka endast för kvinnor, 
som en hemlig klubb, utan för en kyrka för alla dem som hör Ordet om 
emancipatorisk förändring och börjar pröva nya sätt att vara kyrka i värl-
den.328 Denna kyrka finns på platser där ordningen är som svagast. Vitt-
nesbördet kommer från dessa platser. Vittnesbördet kommer från en 
mångfald av diskursiva gemenskaper som är mindre etablerade och mer 
provisoriska, inom och i marginalen av den etablerade. De gudstjänster 
Chopp argumenterar för är gudstjänster som prövar nya vägar, nya språk 
(t ex icke-patriarkala metaforer för Gud) och som gestaltar variationen, 
annorlundaskapet, marginaliseringen och den emancipatoriska emancipa-
tionen.329 
 
 
 
Med marginaliseringens hermeneutik 
 
Vilka är konsekvenserna av denna predikoteologi i synen på Bibelns tex-
ter och predikans relation till Bibeln? Chopp ser Bibelns texter som 
”prototyper”, dvs en samling diskurser, som ger ord åt (betecknar) hur 
relationen mellan orden, Ordet och världen ser ut.330 De bibliska diskur-
serna används inom feministisk teologi som en samling proklamationer, 
som blir modeller för kristen diskurs om emancipatorisk förändring. Att 

                                                
328 Ang. “kvinnokyrkan” se Chopp, The Power to Speak, s 74-78; Saving Work, s 51-69. 
329 Chopp, Saving Work, s 48-50, 58. Ang. gudstjänsten ur ett feministiskt perspektiv, se 
Edgardh Beckman, Feminism och liturgi.  
330 The Power to Speak, s 42. Bibeln ses som en strukturerande prototyp, snarare än tidlös 
arketyp.  
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de kan vara modeller för denna proklamation beror på att Bibeln, enligt 
Chopp, berättar om frihet med emancipatoriskt förändrande ord, samti-
digt som den helige Ande ger liv åt dessa ord. Hon återknyter till metafo-
ren med den underjordiska rörelsen och ser det gudomliga Ordet som en 
underjordisk kraft som sipprar, tränger och bänder fram också ur bibelns 
texter. Genom historien har människor hört friheten tala ur de bibliska 
texterna.331 Bibelns texter är därmed heliga i så måtto att de är berättelser 
om människor som försöker tala om frihet. Ofta sker detta vagt eller 
fragmentariskt, men inte desto mindre ger de visioner av frihet. De bib-
liska berättelserna är inte små versioner av större berättelser utan proto-
typiska relationer mellan orden och Ordet. I Bibeln finns berättelser av 
vittnen som inte hörts förr.  
 
Redan att kvinnor och andra marginaliserade grupper läser Bibeln är i sig 
en emancipatorisk handling, precis som att kvinnor och andra marginali-
serade grupper predikar. Men Bibeln behöver läsas med misstänksamhetens 
hermeneutik eftersom den har en hierarkisk diskurs och talar om frihet 
genom att förringa kvinnor.332 Chopp talar också om en ”marginalitetens 
hermeneutik”. Denna hermeneutik har både en kritisk sida och en posi-
tivt förväntansfull. Det handlar dels om att läsa texterna från marginalens 
position och ställa kritiska frågor utifrån denna position. Den handlar 
också om att ta emot orden som befriande ord om emancipatorisk för-
ändring. Men Bibeln är ett ”monument” av patriarkalt förtryck. Den 
dominerande ordningens diskurs i Bibeln kan därför vara svår att ge-
nomskåda, medan de befriande diskurserna döljer sig som en förtryckt 
förutsättning. För att få syn på de ord och texter och därmed det möjliga 
Ord som uttrycker emancipatorisk förändring behövs ett nytt sätt att 
läsa. Det behövs ett knuffande, grävande och lekande läsesätt, menar 
Chopp. Det handlar om att ställa kritiska frågor om t ex hur och var Gud 
omvittnas bland historiens marginaliserade ”andra” eller om hur och var 

                                                
331 De Bibliska texterna från skapelsen till uttåget till exilen till Kristus till kyrkan vittnar 
om denna emancipatoriska transformation och frihetens Gud, trots det hierarkiska 
språket i Bibeln och trots försök att tämja denna frihetslängtan och frihetskraft. Chopp, 
The Power to Speak, s 71. 
332 Chopp, The Power to Speak, s 42. ”Misstänksamhetens hermeneutik” är hämtad från 
Elisabeth Schüssler Fiorenza, liksom ”prototyp”. Fiorenza talar om prototyp i singula-
ris, medan Chopp använder pluralis, se not 8. Jfr. Nahnfeldt, Kallelse och kön, som gör en 
läsning av Matteusevangeliet ur ett genusperspektiv.  
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Gud fördömer nedtystandet av kvinnor.333 Chopp är ändå tillitsfull. Or-
det som ett fullständigt öppet tecken finns där. Det befriar, provocerar, 
talar, sätter i rörelse och pekar framåt, menar Chopp. Ordet finns i Bi-
belns mångfald, t ex i leken med bilder, i poesin, i sången, dansen, bö-
nen, hoppet, kärleken, längtan, livet. Det finns inte bakom eller bortom 
de mänskliga orden, utan inkarnerat i dem. 
  
Chopp använder berättelsen om när Jesus predikar i Nasarets synagoga 
(Luk 4: 16-30) som en prototyp för att tydliggöra mönstret. Hon tolkar 
då texten så att när människorna försöker reducera Ordet (Jesus) genom 
att placera det inom sin egen erfarenhetssfär (”Är inte detta Josefs 
son?”), då svarar Ordet med ett profetiskt vittnesbörd som ifrågasätter, 
ombildar, öppnar och förändrar den nuvarande ordningen. Det får som 
resultat att det inte accepteras av de hemmavarande lyssnarna. (Jesus 
drivs mot branten.) Men texten synliggör också att proklamationen om 
emancipatorisk förändring inte kan kontrolleras. (Jesus går mitt igenom 
folkhopen.). Så är det med Bibelns texter. Vi kan använda dem, men de 
kan öppnas på överraskande sätt och utmana oss.334  
 
 
 
Med ett provisoriskt, poetiskt och varierat språk 
 
Vilka konsekvenser i synen på predikans språk, innehåll och form får 
denna predikoteologi? Eftersom ett vittnesbörd ges från en position och 
diskurs som inte är etablerad, blir konsekvensen att dess språk, innehåll 
och form är mer trevande och prövande, menar Chopp. Men hon menar 
att det också är mer lekfullt och estetiskt. Det är dessutom inte enbart 
ord. Chopp nämner konst, poesi, sång, dans, liturgi, teater, drömmar och 
visioner som möjliga uttrycksmedel.335 Det som skiljer dessa alternativa 
eller ”andra” språk från det etablerade, är som jag förstår det, dels att det 
inte är en mängd påstående satser (propositionella), dels att de därmed är 
mer ambivalenta och undflyende. I det poetiska språket t ex finns ett gap 

                                                
333 Chopp, The Power to Speak, s 42.44, 54, 71. 
334 Chopp, The Power to Speak , s 66, 47-70. Florence, Preaching as Testimony (2000), s 168-
169. 
335 Chopp, The Power to Speak,s  89. 
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mellan det betecknade och det betecknande. Detta språk övertygar, enligt 
Chopp, mer på grund av sin retoriska kraft, än sin faktiskhet eller sin 
dogmatiska korrekthet.  
 
Innehållsligt uppmanar vittnesmålen oss att höra ”den andra”. Vittnes-
bördets språk är närmare till själva skeendet och därmed mer omedelbart 
och fragmentariskt.  Som exempel nämner Chopp olika vittnesbörd om 
Förintelsen, där orden blir både omöjliga och möjliga. Detta språkliga 
gap mellan det namngivna och det som inte kan nämnas är viktigt. Vi 
måste motstå frestelsen att tro att språket fångar skeendet (det moderna 
dilemmat) eller är skeendet självt (enligt viss postmodern teori), menar 
hon. Det senare reducerar människors lidande till ett språkligt problem. 
Vittnesbörden lyfter fram frågan vems röst som räknas och hur den får 
höras, eller ska representeras. Ett vittne måste få höras i sin egen rätt, 
inte som representant för en allmän erfarenhet eller grupp, inte ens som 
representant för en marginaliserad grupp.336  
 
 
 
Sammanfattning om konsekvenserna 
 
Chopps predikoteologi får konsekvenser i synen på: 

• Predikanten, som antingen ses som någon som bekräftar ord-
ningen eller som utmanar den. Den utmanande predikanten är ett 
vittne bland andra vittnen, som vittnar om Guds emancipatoriska 
handlingar från en marginaliserad position och låter olika tros- 
och livserfarenheter höras.  

• Församlingen, som dels ses som en institutionell dominerande 
gemenskap, dels som de marginaliserades gemenskaper, som ut-
manar den dominerande kyrkans ordning, där de senare kan fin-
nas inom den förra, men också utanför. Marginalens kyrkor är 
kyrkor där en emancipatorisk diskurs värderar och synliggör 
olikhet, variation och skillnad. Gudstjänsten ses som en diskur-
siv gemenskap för variation, lekfullhet och ett prövande av nya 

                                                
336 Chopp, “The Poetics of Testimony”. 
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diskurser och handlingar, som synliggör kvinnors och andra mar-
ginaliserade gruppers erfarenheter.  

• Bibeltexterna, som ses som prototypiska diskurser för hur rela-
tionen mellan orden, Ordet och världen ser. Det innebär att de 
synliggör Guds emancipatoriska handlande som sipprar fram 
bland marginalens människor. Samtidigt är de monument över 
den patriarkala ordningen och behöver läsas med misstänksam-
het och kritiska frågor, utifrån marginalens position.  

• Predikans språk behöver vara ett mer prövande, lekfullt och 
fragmentarisk språk. Predikans form behöver heller inte bestå 
enbart av ord, utan kan vara dans, poesi, sång, drömmar, teater 
mm. Predikans innehåll behöver synliggöra ”den andra”, erfa-
renheter av Guds emancipatoriska handlande i marginalens erfa-
renheter, erfarenheter som inte tidigare hörts eller värderats.  

 
 
 

Diskussion 
 
Med hjälp av metaforen text/marginal ger Chopps predikoteologiska 
komplexitetsreduktion struktur åt tanken. Med denna metafor reducerar 
hon komplexiteten i den mänskliga situationen, i syfte att synliggöra en 
orättvis struktur i ett komplext samhälle, en struktur av dominans re-
spektive marginalisering, som drabbar kvinnor, men också andra grup-
per. Till den dominerande texten knyter hon begrepp som överordning, 
homogenitet, mervärde, patriarkala värden, en normerande röst; till mar-
ginalen knyter hon begrepp som underordning, annorlundaskap och 
olikhet, mindre värde, osynlighet, nedtystad röst. Syftet med diskursen i 
komplexitetsreduktion är emancipatorisk. Hon vill förbättra kvinnors 
livssituation. Predikan som vittnesbörd får sin funktion som en del av ett 
emancipatoriskt skeende. Nedan vill jag kort diskutera några styrkor och 
svagheter i denna predikoteologiska komplexitetsreduktion. Liksom i 
föregående kapitel hör styrkorna samman med hur komplexiteten tas på 
allvar och svagheterna hör samman med vad som faller utanför fokus.   
 
Denna predikoteologiska komplexitetsreduktion tar komplexiteten i pre-
dikoskeendet på allvar, genom att synliggöra maktrelationer som en fak-
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tor i kommunikationsskeendet. Detta ser jag som en styrka. Att det i 
gudstjänsten deltar personer med olika tillgång till makt i samhället, kyr-
kan och teologin, med mer och mindre makt över sina liv i arbete, poli-
tik, familj, gudstjänst, församlingsarbete spelar roll i kommunikationen 
på sätt som behöver belysas. Denna predikoteologi synliggör dessutom 
språkets roll i vårt relaterande till varandra, och att över- och underord-
ning, mer värde och mindre värde, till stor del skapas med hjälp av språ-
ket. Makt handlar enligt denna komplexitetsreduktion om rätten att göra 
sin röst hörd i den rådande diskursen och att få sitt perspektiv på sin livs- 
och troserfarenhet att spela roll. Denna predikoteologi utmanar tanken 
att ett dominerande sätt att uttryck tros- och gudserfarenhet i kyrkor och 
församlingar självklart är det ”rätta” eller ”bästa” sättet, enbart därför att 
det är dominant, homogent eller normerande. Den synliggör att troserfa-
renheter som görs av kvinnor och andra marginaliserade grupper ofta 
inte värderas, därför de skiljer sig från dominerande, ofta patriarkala dis-
kurser, som råder, eller därför att de benämns från en annan position. 
Denna komplexitetsreduktion synliggör att det spelar roll vem som säger 
vad, också i kyrkan. Den utmanar dessutom en ovana att tala om sociala 
strukturer i kyrkan. Också i kyrkan läggs relationsproblem ofta på indi-
vidnivå, enligt min mening. Det är lättare att tala om utsatta individer än 
om förtryckande strukturer. Genom att lyfta fram marginalisering som 
ett strukturellt problem, som ofta görs till ett individuellt problem, utma-
nas ett allt för förenklat synsätt på människors situation. Att denna pre-
dikoteologi synliggör dessa strukturer och samtidigt vill förändra dem, 
ser jag som en styrka.  
 
Denna komplexitetsreduktion tar också komplexiteten på allvar, genom 
att den synliggör språkets ambivalenta roll som både förtryckande och 
befriande och att det beror dels av det diskursiva sammanhanget, dels av 
olika personers position i sammanhanget, hur orden fungerar. Orden har 
ingen mening i sig, utan får sin mening i interaktionen mellan människor. 
Hur metaforer som ”Gud Fader” eller ”Gud Moder” förstås beror alltså 
både av hur de knyts till andra ord och handlingar i kyrka och församling 
(hur den diskursiva praktiken ser ut, t ex om den är emancipatorisk eller 
hierarkisk) och från vilken position de uttalas och hörs. Detta innebär att 
också predikan som kommunikation och proklamation kan fungera både 
förtryckande och befriande, och att det till stor del beror av den sociala 
kontexten och den omgivande diskursen, vad som sker. Enligt denna 
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modell kan predikan som ett vittnesbörd bland olika andra vittnesbörd, 
vara en del av den befrielse som tränger fram i sprickorna av den domi-
nerande ordningen, men det är inte givet. Predikan kan också vara en 
bekräftare och bevarare av dominerande orättvisa strukturer. Huruvida 
det finns några dominerande strukturer som är av godo, diskuteras där-
emot inte i denna predikoteologi. Det faller utanför fokus. Tanken är 
dock att vittnesbördet om en emancipatorisk Gud (Ordet som ett full-
ständigt öppet tecken) är befriande för alla, inklusive den som tjänar på 
den bestående ordningen. 
 
Denna komplexitetsreduktion tar också komplexitet i kommunikationssi-
tuationen på allvar, genom att utmana predikantens traditionella position 
som den enda talaren i gudstjänsten. Chopp synliggör dessutom att lyss-
narna och predikanterna inte är en homogen grupp och att det får kon-
sekvenser för vad som sägs och vad som hörs. Enligt denna predikoteo-
logi synliggör dessutom den mänskliga variationen Guds mångfald och 
variation. Utifrån denna gudsuppfattning uttrycks en tillit till att när 
oväntade, nedvärderade personer, med tidigare ohörda röster, från ovän-
tade platser, med provisoriska diskurser vittnar om sin trostolkning och 
troserfarenhet, tränger Guds förändrande kraft fram i sprickorna av ord-
ningen. Det finns en tillit till att nya röster (speciellt marginaliserade rös-
ter) är annorlunda röster, som ger nya och annorlunda och befriande 
perspektiv på Gud och livet. Enda sättet att se om detta stämmer är att 
låta nya röster höras i predikan. I detta finns också alltid en risk, vilket 
betonas. Det är ingen som riktigt har kontrollen. 
 
En annan styrka i denna predikoteologi är att den inte enbart betonar att 
marginaliserade erfarenheter är erfarenheter av destruktiva relationer, 
utan också erfarenheter av positiv gemenskap. Därmed tas komplexite-
ten t ex i kvinnors erfarenheter på allvar, samtidigt som kvinnors erfa-
renheter tillåts utmana modellen. I denna predikoteologi betonas att and-
ra komplexitetsreduktioner för att beskriva människornas situation be-
hövs. En svårighet i praktiken, som inte riktigt diskuteras, är att kvinnor 
kan vara både innanför och utanför samtidigt (bofasta invandrare). Att 
dessutom knyta frågan om genus, till frågan om klass, etnicitet, religiös 
tro, ålder, sexuell orientering, gör bilden av predikosituationen än mer 
komplex. Marginalisering har många olika ansikten.   
 



 193 

 
 
 

Slutsatser 
Fyra komplexitetsreduktioner 

och en komplexitetsmedvetenhet 
 
 
 
 
I detta slutkapitel vill jag först kort sammanfatta vad jag gjort i denna 
studie om predikans komplexitet som kommunikation. Därefter lyfter jag 
fram några tankar om predikoteologi som polyfonisk röst, komplexi-
tetsmedvetenhet och vad som är möjligt att reflektera vidare kring utifrån 
dessa predikoteologier. När det gäller de fyra komplexitetsreducerande 
predikoteologierna, kan allt jämföras och diskuteras. Syftet är inte att 
göra det här. Det får bli en del av det fortsatta teologiska samtalet på 
annan plats, ett samtal som pågår och som är viktigt att föra, för att pre-
dikan ska kunna vara ett levande ord. Hela denna studie ser jag som en 
replik i detta pågående samtal. Som ett slutligt inlägg i denna min del av 
samtalet lyfter jag något som de fyra predikoteologiska komplexitetsre-
duktionerna värnar om när det gäller predikan, och som anknyter till det 
som är studiens rubrik - Här är rymlig plats! 
 
 
 

Vad jag gjort 
 
Syftet i denna studie har varit att öka medvetenheten om predikans 
komplexa kommunikationssituation ur ett teologiskt perspektiv. Detta 
har skett genom en studie av fyra predikoteologier, som jag ser som fyra 
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komplexitetsreduktioner, som reducerar komplexiteten i predikans 
kommunikationsskeende, samtidigt som komplexiteten tas på allvar och 
blir synlig. Man kan därför säga att studiens syfte har varit dubbelsidigt: 
att synliggöra både predikoteologiska reduktioner och predikoteologisk 
komplexitet. Denna dubbelhet blir, enligt min mening, tydlig i begreppet 
komplexitetsreduktion. I fyra teologikapitel har jag analyserat fyra olika 
komplexitetsreduktioner, där varje predikoteologi är konstruerad utifrån 
olika utgångspunkter som riktar fokus och skapar struktur för tanken. 
Varje predikoteologi är dessutom formulerad i en reaktion emot en för-
legad komplexitetsreduktion (en förlegad syn på predikans kommunika-
tionsskeende), som ser predikan som en överföring av information från 
en sändare till en mottagare. Dessa teologiers förändrade syn på kom-
munikation hör samman med den språkliga och postmoderna vändning 
som alla i materialet är en del av, vändningar som medfört en mer kom-
plex syn på mänsklig kommunikation i allmänhet, Guds kommunikation 
i den mänskliga predikokommunikationen i synnerhet och språket som 
ett mer mångfacetterat, ambivalent, instabilt, men också performativt 
verktyg i kommunikationen. Det sociala (relationella) sammanhangets 
betydelse för hur vi tolkar det som sker i kommunikationen och interak-
tionen när predikan sker, betonas också. De predikoteologier som pre-
senteras har alla påverkats av dessa vändningar och har alla en mer kom-
plex syn på predikan som interaktiv kommunikation, än tidigare synsätt. 
De bekräftar alla tanken att det är nödvändigt att ta komplexiteten i pre-
dikosituationen på allvar, för att vår predikoteologi och vår förståelse av 
predikans kommunikationsskeende inte ska bli en världsfrånvänd ab-
straktion, utan relevant i praktiken.  
 
Studiens egen komplexitetsreducerande metod har inneburit att jag an-
vänt begreppen situation, skeende och funktion, tillsammans med be-
greppet konsekvenser, för att ge struktur åt tanken och synliggöra de 
predikoteologier som konstruerats. Med dessa begrepp och deras relation 
till varandra har jag reducerat komplexiteten när det gäller predikan och 
valt att se predikoteologi som det ömsesidiga samspelet mellan dessa 
begrepp. Därmed har denna studies metod bestått i att lyfta fram hur 
förståelsen av den mänskliga situationen i predikosituationen och förstå-
elsen av frälsningens skeende i denna situation hör samman med vilken 
funktion predikan tänks få. Genom att föra in begreppet konsekvenser, 
har jag dessutom velat vidga perspektivet ännu mer och synliggöra några 
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av de konsekvenser som dessa predikoteologier för med sig. Där har jag 
särskilt valt att lyfta fram konsekvenserna för synen på predikanten, 
gudstjänsten och församlingen, bibeltexterna och predikans språk, inne-
håll och form.  
 
I en mänsklig situation som är mer komplex än vad som går att beskriva 
och som en del av ett kommunikationsskeende som är mer komplext än 
vad som går att beskriva, lyfter jag fram några predikoteologier som tar 
denna komplexitet på allvar, samtidigt som de reducerar den. De predi-
koteologier som presenterats är valda för att de var för sig och tillsam-
mans ökar medvetenheten om komplexiteten i predikans kommunika-
tionsskeende. Jag har använt mig av de fyra teologerna Eberhard Jüngel, 
Mary Catherine Hilkert, W Paul Jones och Rebecca S Chopp, för att göra 
denna studie. Syftet har inte varit att presentera eller diskutera dessa teo-
loger och deras samlade teologiska tänkande, även om det vore mycket 
intressant och det finns mycket som kan diskuteras där. I stället har jag 
har gjort en komplexitetsreduktion av deras teologiska komplexitetsre-
duktioner med fokus på predikan. Genom denna analys har jag velat öka 
medvetenheten om predikans komplexitet som kommunikation. 
 
 
 

En polyfonisk röst 
 
Min primära ambition i analysen har både varit att presentera de fyra 
predikoteologierna och låta var och en höras i sin egen rätt och samtidigt 
presentera den polyfoniska röst, som dessa tillsammans uttrycker. De ger 
tillsammans ett viktigt bidrag in i samtalet om predikans komplexitet ut-
ifrån ett teologiskt perspektiv. Innan jag säger något mer om den polyfo-
na rösten, vill jag säga något om dem som enskilda predikoteologiska 
komplexitetsreduktioner. 
 
Det är, enligt min mening, teoretiskt möjligt att följa en av dessa prediko-
teologier och låta den vara vägledande för hur en predikant, kyrka eller 
församling ser på predikan. Varje predikoteologi kan bli som en egen 
”värld”, för att associera till Jones´ språkbruk. Eller för att återvända till 
Niklas Luhmann, som jag nämnde i inledningskapitlet och hans synsätt - 
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varje predikoteologi kan bli ett eget system inom vilket vi rör oss. Varje 
predikoteologi kan bli sin egen diskursiva praktik, med sitt eget språk-
spel, sina egna normer och värderingar, sina egna praktiker. Det är åt-
minstone teoretiskt möjligt att stiga in i dess teologiska språkspel, göra 
det till sitt eget och till och med ”bosätta” sig där. Studiens syfte är inte 
att argumentera för detta, men det är potentiellt sätt möjligt och kan vara 
mycket fruktbart. Med det menar jag att det är möjligt att försöka förhål-
la sig till predikan enbart inifrån enda presenterad predikoteologi. Det 
blir ett sätt att tillämpa teologin i praktiken och se om den är funktionell. 
Urval måste alltid göras, för att vi alls ska kunna orientera oss teologiskt i 
förhållande till predikan och dessa urval kan göras utifrån någon av de 
presenterade predikoteologierna. De är alla, enligt min mening, funktio-
nella. Med det menar jag att de alla rymmer ett mått av intern komplexi-
tet, mitt i reduktionen. Det ger dem en viss stabilitet i förhållande till en 
allt för mångfacetterade predikoverkligheten, som alltid utmanar varje 
systematisk komplexitetsreduktion.  
 
Om vi t ex utgår ifrån predikanten, så kan en predikant välja att predika 
”som om” predikoteologins system vore hela systemet. Det betyder inte 
att predikanten behöver se predikoteologin som den enda möjliga (sy-
stemet med stort S), utan som till exempel det bästa möjliga (systemet 
med litet s). En komplexitetsreduktionen kan tänkas göra mest rättvisa åt 
den komplexa verkligheten utifrån predikantens utgångspunkt. Predikan-
ten kan dessutom, i samråd och samverkan med den gudstjänstfirande 
församlingen, utifrån vald teologi, bearbeta frågeställningar att tänka på i 
förberedelserna och genomförandet av predikan. Predikant och försam-
ling kan utforma en checklista för predikandet, med frågor som blir vik-
tiga att fundera över utifrån den specifika predikoteologins perspektiv. 
Syftet i denna studie är inte att göra en sådan checklista, men den är teo-
retiskt och praktiskt möjlig att göra. En sådan checklista går att använda 
som ett medvetandegörande arbetsredskap i en församling. 
 
I detta förfaringssätt finns dock en svårighet, som hör samman med alla 
system. Luhmann framhåller att det inifrån ett system är svårt att se vad 
som inte får plats i systemet. Luhmann skriver om sociala system, och jag 
använder hans resonemang här, eftersom jag uppfattar att en fungerande 
predikoteologi inte är en abstraktion, utan att predikoteologi är något 
som vi gör i ett socialt sammanhang. Jag ser predikoteologi som en dis-
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kursiv praktik. De olika delarna tycks falla på plats, och det är enkelt att 
inifrån systemet bli blind för det som faller utanför. Det är med andra 
ord enkelt att bli ”hemmablind”. I den komplexa praktiken väljer inte en 
enskild predikant (eller en lokal församling) predikoteologi helt fritt. Pre-
dikanter är redan delar av teologiska och sociala system, innan de prövar 
sin egen teologi. Det teologiskt medvetna valet sker i dialog mellan den 
tradition de står i och kontexten. Ur denna dialog kan predikant och för-
samling upptäcka vilken predikoteologi som redan är normerande eller 
dominerande där, men också sträva efter att låta en medvetet vald predi-
koteologi vara normerande för predikandet i den kontexten. Samtidigt 
har jag i inledningskapitlet hävdat att predikan blir vad den är i stunden. 
Den får sin mening i den sociala interaktionen mellan de närvarande när 
predikan sker. Detta sker oavsett om vi analyserat skeende systematiskt 
eller inte. Val görs omedvetet. Teologiska samtals förs ofta tillfälligt. Pro-
cessen är ofta provisorisk och svår att överblicka. Det betyder dock inte 
att medvetna val inte är möjliga att göra. Denna studie skrivs i en överty-
gelse om att den teologiska reflexionen är helt nödvändig för att predika 
ska kunna vara ett levande ord. Min poäng så här långt är alltså att det är 
möjligt att låta en enda av dessa eller andra predikoteologier vara styran-
de för predikopraktiken. Det ger lagom mycket att förhålla sig till i prak-
tiken. 
 
Syftet i denna studie har dock varit, att göra bilden ännu mer komplex 
och lyfta fram flera predikoteologier, inte en enda. Detta hör samman 
med det jag beskrev i inledningskapitlet, att allt kan tänkas annorlunda 
och att mycket mer tänks annorlunda än vad många av oss ofta inser, t 
ex i predikosammanhang. Det är åtminstone min bild. Förekomsten av 
andra system, andra predikoteologier, utmanar den enda predikoteologin. 
I denna studie har jag valt att placera fyra predikoteologier tillsammans. 
Teologierna får därmed ett intertextuellt förhållande till varandra, och 
bidrar till en polyfon predikoteologi. Läsningen av den ena påverkar läs-
ningen av den andra. Läsningen av alla påverkar läsningen av den ena. 
Ett dialogiskt eller polylogiskt förhållande mellan teologierna, uppstår. 
Lästa tillsammans blir bilden av predikan mer komplex. Intertextualiteten 
utmanar möjligheten för oss att ”bosätta” oss i en enda teologi. Det är 
fortfarande möjligt att välja den ena därför att vi ser den som rimligare 
och relevantare, mer i överensstämmelse med vår tradition, mer i över-
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ensstämmelse med vår kontext, eller hur vi nu argumenterar. Men den 
enda teologin är fortfarande utmanad av de många - i praktiken.  
 
Intertextualiteten synliggör dels det konstruktiva draget i teologiska sy-
stem, dels instabiliteten i dem. Intertextualiteten synliggör dessutom pre-
dikans komplexa verklighet bättre, än vad en enda predikoteologi kan. 
Om man läser studien kapitel för kapitel, kan det till synens verka som 
att det efterkommande kapitlets predikoteologi dekonstruerar det föregå-
ende. Detta är en möjlig läsning. För att antyda några möjligheter, så kan 
Hilkerts försök att hålla samman kontinuitet och diskontinuitet i sin teo-
logi, tänkas dekonstruera Jüngels mer entydigt diskontinuerliga perspek-
tiv. Jones´ fem teologiska världar, kan tänkas dekonstruera Hilkerts två 
teologiska världar. Chopps syn på olikhet ur ett asymmetriskt genus- och 
maktperspektiv kan tänkas dekonstruera Jones syn på olikhet ur mer ett 
symmetriskt, existentialpsykologiskt perspektiv.  
 
Ett annat sätt att läsa intertextuellt, är att kasta om dem alla i förhållande 
till varandra. Vi kan använda dem alla till att föra en dialog med varandra 
kors och tvärs, där de både får utmana och bekräfta varandra, mer eller 
mindre. Allt kan ju diskuteras och i varje komplexitetsreduktion finns det 
som blivit synlig, men också det som är oklart eller osynligt. Vi kan jäm-
föra och diskutera hur de fyra teologierna reducerar komplexiteten i sy-
nen på vår människliga situation. Hur värnar dessa predikoteologier 
människovärdet, kan vi fråga oss? Vi kan också jämföra Jüngels och 
Chopps komplexitetsreduktioner, där ett kristocentriskt, homosocialt 
perspektiv möter ett emancipatoriskt genusperspektiv, eller en ontologisk 
struktur möter en socio-symbolisk struktur.  Att föra en dialog mellan 
Jüngels och Jones´ predikoteologier vore också intressant, där den ena 
(Jones) placerar in rättfärdiggörelseläran i en av sina teologiska världar, 
medan den andre (Jüngel), ser den som ontologiskt primär. Vi kan också 
föra en dialog mellan de olika predikoteologiernas syn på det fördolda 
gudomliga skeendet i predikan, genom att studera begrepp som ”tillva-
rons tilltalsfunktion” (Jüngel), ”förtryckt förutsättning” (Chopp), ”djup-
horisont” (Hilkert), knutet till språket. Ännu en möjlighet är att föra en 
diskussion om alla fyras syn på förändring och predikan. Vad har de 
egentligen för teorier om hur förändring sker och hur ser de på predi-
kans roll relaterad till denna förändring? Intertextualiteten synliggör, med 
andra ord, inte enbart den instabilitet som är ett predikoteologiskt och 
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praktiskt dilemma. Den öppnar också upp för nya frågeställningar, nya 
möjligheter och nya tankekonstruktioner.  
 
Möjligheten är att försöka se hur de olika predikoteologierna bekräftar 
och kompletterar drag hos varandra, kan leda till försök att konstruera en 
komplexitetsreducerande modell som skulle innefatta ännu mer av kom-
plexiteten i förhållande till predikan, än vad dessa ensamt gör. Det skulle 
möjligen kunna bli en ännu stabilare konstruktion i förhållande till den 
komplexa verkligheten. Syftet i denna studie har inte varit att göra detta. 
Risken med harmoniserande jämförelser är också att vi gör dem alla till 
”samma” på bekostnad av den ena eller av flera. Intertextualiteten syn-
liggör dessutom gapet i vår kunskap om predikans kommunikations- 
skeende. Det finns en risk att både säga för mycket och för lite om hur 
Gud kommunicerar i den mänskliga kommunikationen. 
 
Man kan också tänka sig att alla dessa predikoteologier är möjliga för-
hållningssätt till predikan - samtidigt. De är alla möjliga konstruktioner 
och komplexitetsreduktioner av en komplex predikoverklighet – samti-
digt. Skulle en predikant göra en checklista för predikopraktiken, utifrån 
alla fyra teologierna, skulle hon/han troligen få för många faktorer att 
hantera. Hon skulle dessutom få faktorer som till synens inte går ihop. 
Vari består människans öppenhet, till exempel? Är den en potential (Hil-
kert) eller en tomhet (Jüngel) - samtidigt? Är människan både i diskonti-
nuitet med Gud och i kontinuitet med Gud – samtidigt? Kan tilltalet vara 
både utifrån och inifrån – samtidigt? För att använda analogin med det 
metaforiska språket som är spänningsfyllt och både uttrycker likhet och 
skillnad samtidigt, så kan detta tänkas vara möjligt. Entydighet är det 
ingen i materialet som argumenterar för. Så måste vi välja?  
 
Jag har dock tidigare hävdat att vi behöver göra urval. Risken med att 
använda alla predikoteologier samtidigt för att förstå predikan är att vi 
resignerar. Vi får för mycket att förhålla oss till. Detta är post-
modernitetens dilemma. Allt kan tänkas annorlunda och tänks annorlun-
da – samtidigt. Det blir därmed nödvändigt för oss att åter göra en kom-
plexitetsreduktion, för att hantera denna komplexitet. Men vår ökade 
komplexitetsmedvetenhet gör att förutsättningarna är annorlunda än när 
vi började. I arbetet med denna studie har min primära ambition varit att 
framföra denna predikoteologiska polyfoni, inte att göra en jämförelse 
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mellan harmonier och dissonanser. För mig är den samtidiga komplexite-
ten och den ökade komplexitetsmedvetenheten poängen.  
 
 
 

Här är rymlig plats! 

Till sist vill jag kort lyfta fram en ton som jag uppfattar mig höra i denna 
polyfoni. Det handlar om något av det som dessa komplexitetsreduktio-
ner värnar om. Jag väljer att beskriva detta med hjälp av metaforen ”rym-
lighet”. Min poäng här att de alla på olika sätt värnar om en predikan 
som skapar rymlig plats. Synen på vad som inte borde rymmas (vad de 
värjer sig emot) och vad som borde rymmas (vad de värnar om) ser olika 
ut i de olika komplexitetsreduktionerna, men de värnar alla om predikans 
rymlighet. Både det de värjer sig emot och det de värnar om utmanar till 
fortsatt reflexion om predikan.  
 
Chopps komplexitetsreduktion värjer sig emot att predikans kommuni-
kationsskeende endast gör marginalen till en tomhet och tystnad i kan-
ten. Om marginalen förblir en tystnades plats, förtrycks och reduceras 
både Gud, kvinnor och andra marginaliserade grupper, och därmed i 
förlängningen alla människor. I stället värnas en rymlig predikan där oli-
ka vittnen hörs, vittnen som berättar om olika, ofta nedtystade eller 
osynliggjorda troserfarenheter på varierade sätt. När detta sker tränger 
Guds emancipatoriska Ord fram, som en befriande kraft ur tystnaden 
och skapar rymligare relationer. Jones´ komplexitetsreduktion värjer sig 
emot att predikans kommunikationsskeende endast sker utifrån teologisk 
enögdhet. Sker det tas komplexiteten med den teologiska mångfalden, 
människors livskamp eller Guds mångfacetterade försoningsskeende inte 
på allvar och människor blir hemlösa. I stället värnas en rymlig predikan 
där den teologiska pluralismen tas på allvar och olika teologiska perspek-
tiv på den egna och andras livskamp ges. När det sker skapas en rymliga-
re kyrka, och människor stärks att kämpa vidare med kampen. Hilkerts 
komplexitetsreduktion värjer sig emot att predikans kommunikations- 
skeende endast blir trivial och ytlig information om Jesus, människors liv 
eller Guds närvaro i allting. Sker det tas varken Guds nåd eller lyssnarnas 
erfarenheter av en komplexitet värld, som både är i kontinuitet och dis-
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kontinuitet med Gud, på allvar. I stället värnas en rymlig predikan som 
ger plats och tid åt en djupare refigurering av Guds nåd i mänsklig erfa-
renhet. När det sker Guds frälsning erfaren också i det fragmentariska. 
Jüngels komplexitetsreduktion värjer sig emot att predikans kommunika-
tionsskeende endast blir information om predikantens privata tankar. Blir 
predikan endast informativ på detta privata sätt förminskas både predi-
kanten, lyssnarna, Gud och predikans funktion och komplexiteten i det 
dubbla kommunikationsskeendet tas inte på allvar. I stället värnas en 
rymlig predikan som ger utrymme och tid för Guds mänskliggörande 
och relationsskapande tilltal i predikan. När det sker skapas människo-
värde och relationsutrymme på nytt. Det omöjliga görs möjligt. 
 
Det teologiska arbetet och predikan förutsätter varandra, för att predikan 
inte ska bli begränsande, utan ge rymlig plats. Predikantens ökade kom-
plexitetsmedvetenhet bidrar till att predikan i den komplexa predikosi-
tuationen kan vara något ”mer” - ett levande ord. Så här i slutet av denna 
studie om predikans komplexitet vill jag citera två litterära texter, som 
båda berör frågan om rymlighet och som har funnits med mig under 
skrivandets gång. Båda texterna använder ett narrativt och metaforiskt 
språk, vilket innebär att de både avslöjar och döljer, inte kan reduceras 
till ett mer entydigt språk, utan uttrycker ett överskott på mening. Tex-
terna är valda för att de synliggör det komplexa spänningsfält mellan 
verklighet och vision, som denna studie velat synliggöra och som jag 
uppfattar att de fyra komplexitetsreducerande predikoteologierna också 
synliggör. Den ena texten är hämtad ur Alice i Underlandet, den andra ur 
Den svenska psalmboken med tillägg. Texterna berättar på olika sätt om ett 
rymligt bord och handlar för mig, i den kontext som denna studie utgör, 
om predikan. De utmanar till eftertanke om det som denna studie vill 
värna om – predikan som en rymligare plats.  
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Ur Alice i Underlandet: 

”Bordet var stort, men alla tre hade trängt ihop sig vid ena hörnet. 
- Ingen plats, ingen plats, skrek de när de såg Alice komma. 
- Här är gott om plats, sade Alice förargat och satte sig i en län-
stol vid ena bordsändan. 
- Vill du ha lite vin, frågade påskharen i förekommande ton.  
Alice tittade på allt som stod på bordet, men där fanns inget 
annat än te. 
- Jag ser inget vin här, påpekade hon. 
- Nej, det finns inget, sade påskharen. 
- Då var det inte vidare artigt av dig att fråga om jag ville ha 
det, sade Alice. 
- Det var mycket oartigt att slå dig ner objuden, svarade påsk-
haren. 
-  Jag visste inte att det var ditt bord, sade Alice. Det är ju dukat 
för många fler än tre.337 

 
 
 
Sv Ps 396 
Här är rymlig plats. Här är Guds bord, 
ett stråk av himmel och en doft av jord, 
ett rop ur mörkret och ett svar i tro. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
 
Inga avstånd mer, ej främlingskap, 
och tiden genomträngd av Guds ”idag”, 
Med Abraham är du och jag kamrat. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
 
                                                
337 Carroll, Alice i Underlandet, s 58. 
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Ej ens änglar anar eller vet 
De djup som ryms i Guds barmhärtighet: 
den frid som han en skuldtyngd människa ger. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
 
Kring sitt eget håller ingen vakt. 
Här släpper oron. Allt vårt självförakt, 
vår rädsla för varandra mist sin makt. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
 
Närhet, ljus och ingen utanför, 
En fattig måltid, enkelt vin och bröd, 
En kärleksfest med himmelskt överflöd. 
Gud är en av oss vid detta bord. 
Gud är en av oss vid detta bord.338 

 

                                                
338 Sv ps 396 av Anders Frostenson 1974, efter R J. Stamps 1971 i Den svenska psalmbo-
ken med tillägg. Ang. Frostensons författarskap, se Ekström, Inget är skapat utanför. 
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English Summary 
 
The title of this systematic theological dissertation is “Here is a Lot of 
Space – Theologies of Preaching in a Complex Reality”. The purpose of 
the study is to understand the complexity of the preaching event as 
communication from a theological point of view in order to increase 
awareness of this complexity. Therefore I am studying some contempo-
rary theologies of preaching, namely the theologies of preaching con-
structed by Eberhard Jüngel, Mary Catherine Hilkert, W. Paul Jones and 
Rebecca S. Chopp. These theologians all reduce the complexity of the 
preaching event to understand it better, and at the same time make the 
complexity visible. In so doing they contribute important perspectives to 
the present theological conversation about preaching. Studying how 
these theologians simplify preaching increases our awareness of the 
complexity of the preaching event. The analysis concludes with a con-
versation about these four reductions of the preaching event, and the 
insight into the complexity of preaching. 
 
 
 
Introduction 
 
In the first part of this study I discuss some factors that make the 
preaching event complex. The first factor is the complexity of human 
communication. We no longer understand communication as an event in 
which a sender sends a message which arrives at the reciever in the same 
fashion as it was sent. Today communication is seen as a more complex 
interaction, where interpretation plays an ambiguous part, and the send-
ers and recievers are no longer seen as homogenous entities. A second 
factor is that preaching is thought to be an event in which God commu-
nicates in and through human communication. This is sometimes called 
a double agency (where God and the preacher are active), but it can also 
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be called a polyagency (a word that I favor), where God interacts with 
everybody present in the preaching situation in a complex way, and 
where the activites of the listeners are as important as the preacher’s ac-
tivity. A third factor that makes the preaching communication complex 
is that the signs (words, acts, symbols, art, body language, achitecture) 
that we use to communicate are not thought to carry meaning in them-
selves. Rather, their meaning is interpreted in (relation to) a context. 
Words are seen as ambigous and the contexts in which they are used are 
seen as unstable and complex. This means that everything used to com-
municate can be understood in many different ways. We use our previ-
ous experiences of preaching and similar situations (our preunderstand-
ings) to make order in the complex preachingsituation so that we can 
cope and act. Complexity demands selectivity which, in turn, leads to a 
reduction of the complexity. According to this study a theology of 
preaching is a reduction of the complexity in the preaching situation. 
 
After this introductory discussion I give a brief background on the homi-
letical situation in which this study is written. I describe the linguistic and 
postmodern turns, and their impact on preaching. For example, we now 
think about language and the human subjects as socially constructed, and 
theology as always contextual. I also write about the turn to performative 
language and the turn to narrative. Since the New Homiletic in the USA 
has especially influenced how preaching is taught in Sweden today, I give 
a brief summary of the New Homiletic and its postmodern continuation. 
The theologians in this study are all influenced by (or a part of) these 
changes. I also paint a brief picture of the homiletical research that has 
been done in Sweden (it is a very small field), as well as that of the other 
Northern countries. This picture reveals the many different perspectives 
that we can have on preaching today. The new focus on the listeners, 
which is an important part of the research, constributes to the complex-
ity. 
 
The method of this study is a reduction of the complexity of the preaching 
theologies that I present. I make a reduction of their reduction, to make 
their preaching theology visible. To do this I use the words (1) situation, 
(2) event and (3) function, together with (4) consequences. Connected to each 
of these words I ask some questions. I see the theology of preaching as 
the relationship between how we look at and describe (1) the human 
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situation (in the preaching situation), (2) the salvatory event that the 
preaching event is thought to be a part of and (3) the function of the 
sermon. The sermon gets its fuction in a specific situation as a part af an 
event in that situation. Different descriptions of the situation affect the 
event and the function of the sermon. If the event is described differ-
ently, the situation has to be a different one, and so on. The questions 
that I ask connected to the situation are how the human situation is de-
scribed; what the problem is; what the possiblities are for humans; and 
how God is said to relate to this situation. The questions connected to 
the event that I ask are how the event is described, what change means in 
this event and what role language plays in the event. The question related 
to the fuction that I ask is what function the sermon is supposed to have 
in this situation as a part of the event. This theology of preaching has 
four consequenses, which I see as part of the theology. The consequen-
ses I discuss are what view this preaching theology has on the preacher; the 
church and liturgy; the Biblical texts; and the language, form and content of the ser-
mon. In the main part of this study I ask these questions of the four theo-
logians, to make visible how they both reduce the complexity of the 
preaching event and make the complexity visible. 
 
 
 
Eberhard Jüngel´s theology of preaching 
 
In Jüngel´s theology of preaching the doctrine of justification by faith gives 
structure to thought, and reduces the complexity in the preaching event. 
The doctrine is here thought to disclose an ontological structrure in exis-
tence. This structure has one primary direction - from God to human 
beings. God´s creative, relating, communicating, giving and justifying 
initiative and activity is primary. We, as human beings, are completely 
dependent on this activity of God. We are completely dependent om the 
coming of God. This coming of God has a linguistic structure. God 
comes as Speech and addresses us. Preaching is thought to function as a 
part of this event where God comes and communicates in the human 
communication. 
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• The Situation: The human situation is described as a tension be-
tween relationship and relationlessness. The problem is that, as relational 
and comunicative (linguistic) beings, we are trying to define ourselves 
with words and actions, and give ourselves our value ontologically. We 
are trying to justify ourselves and earn the right to a place in relation to 
God and each other, a relationship that is already given to us ontologi-
cally by God. This leads to a reduction of the humanity of the human 
beings, with relationlessness, homelessness, unrightousness, lack of 
communication and death, a situation no human being can change on 
our own, without God. But God is relational and a God for us, who 
comes to this situation (not from above, but from outside us) and identi-
fies with Jesus on the cross, a place of complete lack of relationship and 
communication – a place of death. 

• The Event: In this situation the event is described as justifica-
tion. It´s an eschatological interruption, where God comes and com-
muncates himself Godself and pulls us as human beings into a new rela-
tionship with God and each other. This event turns everything inside 
out, which means that God takes our place in our relationlessness and 
puts us in a place of relationship. This event is an event of communica-
tion, a performative Word event in which God surprisingly identifies 
Godself with the human being Jesus in a situation of complete rela-
tionlessness and noncommunication on the cross, and addresses us 
(communicates) from the cross. This communicative act when God 
comes to speech creates a relationship beween us and God and us and 
each other. As listeners and hearers of the Word, we are pulled into this 
event and relationship. In the preaching event, the performative address 
from the cross happens again, and we are made righteous. This means 
we are expanded as human beings. We are defined and changed into 
human human beings, that is we are defined as relational, again. A new 
context is created, a new life situation, where we are free to relate in an 
upright position, and celebrate our freedom. 

• The Function: As a part of this event where God comes to 
speech, the function of the sermon is to be an address from God, an 
address from outside ourselves that tells us what we cannot tell ourselves 
- that God is a God for us, who gives us our right to a place in relation-
ship with God and each other, no matter what we do or how we define 
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ourselves and each other. The function of the sermon is to be a perfor-
mative address, an attractive act, that pulls us into this relationship.  
 
 
This preaching theology, which both takes the complexity of the preach-
ing event seriously and is a reduction of the complexity of preaching, has 
consequences. Some of them are: 
 

• The Preacher is seen first of all as a hearer and a reciever of the 
Word like every one else. The preacher is not someone who defines her-
self or himself in the sermon, for example, by using a lot of private ex-
amples ( in so doing, the preacher stands in the way of God´s address.) 
Focus should be on Jesus Christ. But the preacher is also someone who 
is responsible for choosing a language in the sermon that corresponds 
with the reality of the congregation’s existence, where God both dis-
closes Godself and is hidden, and makes new. 

• The chuch is seen as a community of recievers and hearers, who 
receive our humanity and place in relation to God and each other in the 
Word event of the preaching address. In this address we are pulled into a 
new context in Christ. We do not have to define ourselves because our 
worth is given by God. In this we are all alike. We also need to hear the 
performative Word again and again. The church is where the Word is 
proclaimed. The church is also a place where the stories about Jesus are 
told again and again. Worship is a place for active passivity, which 
means a joyful, thankful, liberated faith community, where God’s address 
from the cross is heared and celebrated, a worship that goes on into eve-
ryday life. 

• The texts of the Bible are seen as texts disclosing the same on-
tological situation between relationship and relationlessness as in con-
temporary time, but ontically (historically, socially) different. The herme-
neutics that should be used are the hermeneutics of address and trust. 
God comes, that is the promise. The most important stories are the sto-
ries about Jesus’ death and ressurection together with the parables that 
Jesus tells. They are seen as especially performative, and keys to under-
standing other texts. They are texts that pull us into the event, when told 
in an new way. 
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• The language of the sermon should be metaphorical, because 
this language is an innovative language. It´s a surprising language that 
both doscloses and hides, which corresponds with God as innovator, 
who addresses us surprisingly, and who is both disclosed and hidden on 
the cross. It´s a language that corresponds to a God who makes the im-
possible possible. It´s an addressing language which corresponds to the 
relational address of existence, and pulls us into this relationship anew. 
The form of the sermon should be narrative, since this best corresponds 
with the event character of God’s coming to speech in history, where it 
takes time (narrative time and graceful time) to hear the address and be 
drawn into the narrative and relationship of Jesus Christ. The content 
should consist of the stories about Jesus, the parables; however, it is pos-
sible to use other stories, if they correspond with the stories about Jesus 
and his death and ressurection (this event is seen as a root metaphor), 
that is stories where the justifying and preformative address is heard. 
 
 
 
Mary Catherine Hilkert´s theology of preaching 
 
In Hilkert´s theology of preaching, the sacramental and dialectic imagination 
gives structure to thought, and reduces the complexity of the preaching 
event. The sacramental imagination focuses on the continuity between 
God and creation, a situation where God is present as liberating grace in 
creation, history and in human experience and where human beeings can 
reach out for God. The dialectic imagination focuses on the discontinu-
ity beween God and creation, where human beings are unable to reach 
out to God (it´s not a potential they have), because of the redical evil in 
the world. These two imaginations reduce the complexity of the preach-
ing event in different ways. In this theology of preaching the dialectic 
imagination is incorporated into the sacramental, and more of the com-
plexity in the preaching situation is considered. The fuction of preaching 
is to name grace, but not without naming disgrace. 
 

• The Situation: The situation for human beings is described as a 
situation between continuity and discontinuity. The continuity means 
that God already is present in the human situation with God’s grace and 
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that we have a potential to be open for and reach out for this presence 
(deep horizon). The discontinuity means that God also can be experi-
enced as absent, because of the radical evil and suffering in the world. 
The problem in this situation is that we human beings are limited in our 
ability to imagine God’s graceful presence. The problem is that our abil-
ity to refigure reality as sacramental is limited. 

• The event: In this human situation preaching is described as a 
salvatory, liberating and healing event, which can be experienced in 
fragmentary ways in history and in everyday life. The sacrametal experi-
ences are described as deep experiences (experiences of limit situations) 
and contrast experiences (experiences of indignation, protest and resis-
tance). These limited and fragmentary experiences of God’s presence, 
challege our limits. They make us reach out towards that which is more, 
a situation where everybody can have a share in the good life and flour-
ish. For change to happen there has to be a refiguring of imagination, 
which leads to a new way of seeing. This in turn can lead to at least 
fragmentary consequences in thought and action. We live from how we 
see (interpret). On a deep level it is the Holy Spirit who does the 
refiguring, but performative deep words, which spring forth from our 
authentic deep experiences, can refigure our imagination and be tools to 
help us see in a new way. 

• The Function: In this situation where pople have difficulties 
seeing God’s graceful activity in ordinary experiences, the function of 
preaching is to identify and name grace, but also disgrace. The function 
of preaching is to refigure reality as sacramental, but not in a cheap  way. 
It must take experiences of suffering seriously. It must dare to name how 
God is already at work in our lives, in the good, and in the contrasts to 
evil, but also name experiences of God’s absence and hiddenness, and 
give space for lament and grief.  
 
This preaching theology, that both takes the complexity of the preaching 
event seriously and is a reduction of the complexity of preaching, has 
consequences. Some of them are: 
 

• The preacher is seen as someone who together with all the bap-
tized is called to proclaim the gospel in words and actions. The sacra-
mental imagination influences who the preacher is, and the preacher can 
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be a woman, a lay person or a married man, to name a groups who can-
not preach today in some churches. The preacher has a pastoral respon-
sibility to function as an explorer or a midwife, that is to localize, identify 
and name God’s salving presence both in contemporary experiences and 
in biblical experiences, to name deep experiences and contrast experi-
ences, and not in a shallow way. Therefore the preacher should prepare 
herself or himself through a process from preunderstanding (prefigura-
tion), to asking citical questions (configuration), to seeing in a new way 
(refiguration). The sacramental imagination gives new insights. 

• The chuch is seen as a sacramental community of baptized 
around the eucharist table, who with their lives disclose fragments of 
salvation, but the church reaches further than this visible church. The 
church is, for example, also the “poor” in the world, and the church is a 
place from where the gospel is heard. The church is both in continuity 
with God, and in discontinuity with God. This means that God’s grace is 
already present in the lives of the people in the church, before it is pro-
claimed. But the church is also a place where patriarchal and clerical ide-
ologies rule and it needs to be criticized from the perspective of the lib-
erating gospel. The church is also a countercultural community with a 
prophetic mission to work for healing and flourishing in the world. The 
liturgy is seen as a place where God’s liberating grace is already perfor-
matively present in words and actions. As the context of the sermon it 
also has to take both the continuity and discontinuity of human experi-
ence seriously. 

• The texts of the Bible are stories about discontinuity and con-
tinuity. This ambiguity is seen in the stories about Jesus, and in his whole 
life, not just the death and ressurrection. These stories are keys to inter-
preting and refiguring human experience. But the texts are also ideologi-
cal in a patriarchal and clerical manner. They disclose the grace of God, 
and can work as countercultural critics of the situation in the church and 
world. But they also twist and corrupt God’s grace, and have to be read 
with a hermeneutic of suspision. 

• The form of the sermon should have a narrative structure and 
the language should be metaphorical and evocative. This language is 
performative and consists of deep words, which are ordinary words that 
spring forth from human deep experiences and contrast experiences. 
These are words that dislose something authentic about God’s grace in 
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relation to life. They disclose that which is more, the deep horizon of 
existence, and refigure imagination. The content of the sermon can 
consist of contemporary stories, or stories taken from film or litterature 
and so on, stories that can be refigured with the help of the stories of the 
life of Jesus, and vice versa. These stories should tell about both experi-
ences of continuity and discontinuity. They should name how God al-
ready is present with liberating grace, and name evil, suffering and pain, 
and experiences of an absent or hidden God. On the one hand there is 
nothing human that cannot be named, on the other hand silence and 
lament are also ways of namning. But there should always be a sence of 
an ending, giving some hope, that in spite of what it sometimes (or of-
ten) may seem, God is already at work in our present time.  
 
 
 
W. Paul Jones´ theology of preaching 
 
In Jones´ theology of preaching a typology of five theological worlds 
gives structure to thought, and reduces the complexity in the preaching 
event. The fuction of the typology is to disclose theological pluralism in 
the human, existential and psychological struggle. It is also thought to 
disclose a foundational rhythm in this common human struggle, but at 
the same time the rhythm is specific for every theological world. When 
taking seriously the relationship between the individual struggle, the lit-
urgy as a social, discursive practice and these five theological worlds, 
congregations can offer a place where people can experience belonging. 
The fuction of preaching is to give varied theological perspectives on the 
human struggle. (In this summary I only describe the common structure 
in the typology, not the five worlds.) 
 

• The Situation: The human situation is described as an autobio-
graphical, existential and psychological struggle with a deep obesession 
or agony (obsessio). This struggle is the problem, but it´s also a problem 
that the church tries to describe this dilemma in only one way. Instead 
the human situation is varied and the typology has found five ways to 
diescribe the dilemma. In every theological world there is also an insight 
or revelation (epiphany), which makes it possible for us to go on with our 
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struggle. This insight is an inner faith experience of a Yes to life, and an 
outer pull from the liturgical community to celebrate this yes ”as if”. 
God in the “Christ event” functions differently in the different theologi-
cal worlds. Every theological world has a language of its own, where 
God has a specific function. 

• The event: The event is seen as an event of at-one-ment, a dy-
namic movement beween obsession and epiphany that happens again 
and again in a circular way. This dynamic is specific for each human be-
ing, but can also be experienced in a social context, for example in a 
congregation, and can become an experience of homecoming or belong-
ing. The congregation can be a place where we rehearse a life “as if”, 
where the epiphany encloses the obesession and makes atonement effec-
tive. This is especially possible in the liturgy where atonement takes 
place, and the poetic language pulls us into the drama and makes change 
happen.  

• The Function. The fuction of the sermon is to be a drama in 
the drama of the liturgy, and give different theological perspectives on 
the personal struggle, but also on the struggle of others, and to give an 
experience of belonging in the community. The sermon is seen as a 
bridge builder. It makes visible theological multiplicity. 
 
This preaching theology, that both takes the complexity of the preaching 
event seriously and is a reduction of the complexity of preaching, has 
consequences. Some fo them are: 
 

• The Preacher is seen as someone who in the sermon chooses a 
theological prespective, that helps us as listeners to live in our own 
struggle beween obesession and epiphany, and empathetically understand 
the struggle of others from different theological viewpoints (worlds). 
The preacher has to be aware of her/his own theological belonging (a 
resident theologian), but when preaching, begin with the theological 
world that the liturgy expresses and widens the perspective, with the aid 
of the text. 

• The Church is seen as many different countercultural communi-
ties where internal ecumenism is the fact within each community, some-
thing that has to be taken seriously. Congregations are places where at-
one-ment is practised ”as if” and active and conscious belonging is of-
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fered. The dialogue beween theological reflection and practice is there-
fore important, so that consciousness can rise and variation can be ac-
knowledged. Worship is seen as a drama where the autobiographical and 
theological ingrigue (the event of atonement between obesession and 
epiphany) is taking gestalt and reherased “as if”. Every service should 
have a conscious language, that expresses this dynamic from one or 
more theological worlds, depending on which worlds the people in the 
worship belong to, but also as a language that widens the perspective 
towards other worlds. 

• The texts of the Bible are seen as places where the struggle 
(drama) takes place, expressing one or more theological worlds. In these 
texts there are main metaphors, and in a dialogue beween the world of 
the text and the world of the liturgy, a structure can develop for the ser-
mon, centering around a main metaphor. 

• The form and content of the sermon should vary and be 
shaped according to the dynamic of the particular texts (and a main 
metaphor or image from that text), seen from one or more theological 
worlds.   
 
 
 
Rebecca S. Chopp´s theology of preaching 
 
In Chopp´s theology of preaching the metaphor text/margin gives struc-
ture to thought and reduces the complexity in the preaching event. Its 
fuction is to make visible and change unjust sociosymbolic (social and 
discursive) structures, structures that make a difference in the preaching 
event. The structures this theology focuses on are those of dominance  
(being part of a dominant text/discourse/practice) and marginalization 
(being in a marginal position in relation to a dominant 
text/discourse/practise, which affect women, but also other groups in 
church and society, and therefore everybody. 
 

• The Situation. The human situation is seen as a situation be-
tween domination and marginalization. This means that there is a domi-
nant discourse and practice, which marginalize, repress, make invisible, 
undervalue and silence women and other groups, people who don´t fit 
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the dominant partriarchal, androcentric, homosocial norms, rules and 
values. It´s a situation where women and men have different access to 
power, which among other things means that they have different discur-
sive platforms. Variation, difference and multiplicity are repressed and 
everything that confirms and stabilizes the homosocial order of things is 
valued. In this situation the discourse about God can either be a part of 
the dominant order, or liberate it. “God” can function both as an op-
pressor and a liberator int this situation. The liberating and more authen-
tic (discourse about) God is repressed by the dominant (discourse about) 
God. It is seen as a repressed precondition. This situation is not good for 
anybody. 

• The event is an event of emancipatory transformation, which 
means that the divine and liberating God (the Word as a perfectly open 
sign) breaks through from the marginal position and changes the unjust 
relationships in the world. The vision is a world where women and other 
repressed groups (and as a result all poeple) can flourish. Emancipatory 
transformation happens both when marginalized people speak about 
their experiences of faith and life, and when an emancipatory discourse is 
created as a new context for these words, these expericenses and these 
people. When this happens the Word as a perfectly open sign, that is 
God´s power, springs forth as a movement in the cracks and fissues of 
the dominating order. That the Word is prefectly open means that there 
is space for the varaition, difference and multiplicity, that this theology 
argues for. Meaning is created in the discursive new, but ambigous, con-
text. Changes happen in the gaps and are surprising events where noone 
has full control. 

• The Function: The function of the sermon is to be a testimony 
of the liberating Word, a testimony that tells the story of and confesses 
God’s liberating actions among unjust power relations. The function of 
the sermon is to let different voices be heard, and also the difference in 
every voice, especially the voices of the repressed, silenced and not val-
ued. 
 
This preaching theology, that both takes the complexity of the preaching 
event seriously and is a reduction of the complexity of preaching, has 
consequences. Some ofthem are: 
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• The preacher is seen as someone who either confirms the order 
or challenges it. The emacipatory preacher is a witness among other wit-
nesses, who gives a testimony about the Word as a prefectly open 
sign.The preacher as witness is someone who speaks new words from a 
marginalized position and lets others speak. 

• The church is seen as a marginalized community, which chal-
lenges the dominant order in the institutional church, both from the in-
side and the outside. The church as ekklesia (women church) is a church 
where an emancipatory discourse is heard, and variation, difference and 
multiplicity are valued. It´s a church where women and others who have 
been silenced speak. This church exists both inside and outside the insti-
tutional church, and is a church for women, and therefore for everybody. 
Worship is a discoursive practice where variation, playfulness, solidarity, 
corporality, and embodiment flourish, and where the experiences of 
women and “others” are visible and valued. 

• The texts of the Bible are seen as prototypical discourses for 
what the relationship between the human words, the Word and the 
world looks like. They make visible the devine emancipatory actions that 
spring forth among marginalized experiences. The Scripture is also at the 
same time a monument of the patriarchal order and should be read with 
suspision and critical questions from the marginal position. 

• The language of the sermon has to be a more playful, experi-
mental and fragmentary language, that convinces by its pathos or rhe-
torical force. The form of the sermon should not consist only of words 
but of dancing, theatre, poetry, drama, and song, to open up for new 
ways of communicating. The content of the sermon has to make varia-
tion, multiplicity and otherness visible, and experiences of God´s eman-
cipatory actions in the margins. 
 
 
 
Conclusion  
 
In each theology chapter I also discuss some of the strengths and weak-
nesses of each reduction of the complexity of preaching. In the last part 
of this study I summarize what I have done, and how these four reduc-
tions of the complexity of preaching increase the awareness of the com-
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plexity. They do that by themselves, but even more so by their intertex-
tual relationship. I discuss briefly how it´s possible to use them in rela-
tion to each other, and how it´s possible for a preacher to use one of 
them as the theology of preaching. I argue that it´s even better to be 
challenged by all four of them, and let alla four of them challege each 
other. I also briefly name how the discussion can continue, since every-
thing can be thought differently, and everything can be discussed. But 
the main purpose of this study has been to present them all together as a 
polyphonic voice, and in doing so to create a wider space for the continua-
tion of the theological conversation about preaching, a conversation that 
is so vital for preaching to be able to be and become a living word in the 
days to come. 
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