
 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk teologi med livsåskådningsforskning 

Tros och livsåskådningsvetenskap E 

E-Uppsats 

VT 19 

Handledare: Thomas Ekstrand 

Betygsbestämmande lärare: Mattias Martinson 

 

 

 

 

 

 

Konturen av ett kors 
 

Luthersk feministisk korsteologi och försoningsteologi i ljuset 

av radikalfeministisk kritik 

 

 

 

 

 

 

Emma Jansson 

 

   

 



 
 

2 

 

Abstract 

 

Traditional theories of atonement have been criticized from a feminist theological perspective 

for making the suffering and death of Jesus salvific, but there are also feminist theologians that 

propose a retrieval of the theology of the cross and atonement.  

The purpose in this thesis is to critically analyze three Lutheran feminists theologians 

interpretations of the theology of the cross and theology of atonement. This analysis will then 

be used in a discussion on how a constructive contribution to a Lutheran feminist theology of 

atonement can be formulated. My research question is “How can a modern Lutheran feminist 

position concerning atonement and the theology of the cross be formulated so that it is credible 

in the light of radical feminist criticism?” 

First, I present Rita Nakashima Brock and Rebecca Ann Parkers radical feminist criticism and 

present six models that criticizes theories of atonement. Second, I analyze three Lutheran and 

feminist theologians. The Lutheran feminist theologians that I analyze in this thesis is Deanna 

Thompson, Arnfríður Guðmundsdóttir and Caryn D. Riswold. The method I use to analyze the 

Lutheran feminist theologians is the theologian Sofia Camnerins atonement model, which focus 

on the aspects of "from-transition-to".  

Brock and Park criticize theories of atonement and Jesus death on the cross as salvific because 

it makes meaning out of suffering and which in their view has negative interpretation and 

negative consequences on women’s lives.  Brock and Parker also problematize the theology of 

atonement to be hurtful for victims of abuse and violence.  

Thompson propose a feminist theology of the cross and interprets atonement as God befriending 

humanity.  Guðmundsdóttir also propose a feminist theology of the cross and focus on that God 

is the one suffering on the cross. Riswold propose that atonement should be viewed through a 

sacramental and ecclesiological understanding. The conclusion that I present in this thesis is 

that all three Lutheran feminist theologians have a strong focus on the relational aspect of 

atonement.  A modern Lutheran feminist position that is credible in the light of radical feminist 

criticism takes this relational aspect of atonement seriously.  

Keywords: atonement, salvation, reconciliation, feminist theology, Lutheran feminist theology, 

theology of the cross, feminist theology of the cross, Lutheran theology, Rita Nakashima Brock, 

Rebecca Ann Parker, Caryn D. Riswold, Deanna Thompson, Arnfríður Guðmundsdóttir,  

https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/salvific#translationsdetails1
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1. Inledning  

 
 

“He killed her” Pat said, ”With a kitchen knife. In front of three of their children. The baby was 

sleeping.”  

 

 [ …  ] 

 

” Pat” I Said,” the only way you could have helped Anola more is if the whole Christian tradition 

taught something other than self-sacrificing love. If it didn´t preach that to be like Jesus we have to 

give up our lives in faithful obedience to the will of God.” 

 

“But” Pat said “this is what the church teaches. And Anola Reed is dead. I know Gordon Reed is the 

one responsible. He killed her. But I can´t escape the feeling that he wouldn´t have had the chance 

if the church hadn´t thought Anola that your life is only valuable if you give it away.1 

 

Citatet är hämtat från boken Proverbs of Ashes från ett samtal mellan metodistpastorn och 

teologen Rebecca Parker och hennes vän och metodistpastorn Pat. Parker och Pat samtalar om 

kvinnan Anola Reed som blivit mördad av sin man med en kökskniv och hur händelsen relaterar 

till traditionella teologiska tolkningar.  Anola Reed blev mördad av sin man efter att hon låtit 

honom komma hem igen efter en tid i fängelse, eftersom hon trodde att det var rätt sak att göra 

i Guds ögon.  Detta eftersom Anola Reed hade fått höra att det var hennes kors att bära, att hon 

skulle stanna kvar i relationen trots att den var våldsam.2  

Berättelsen om Anola Reed relaterar till det som jag undersöker i denna uppsats. Anola Reed 

är en av många kvinnor som har blivit mördad av sin partner, en av många kvinnor som fått 

möta fysisk misshandel i en nära relation.3 Centrum i den här berättelsen är att tolkningar av 

korset och kristna försoningsteologiska föreställningar bidrar med negativa konsekvenser i 

kvinnors liv. Flera feministiska teologer har problematiserat tolkningen att mänskligheten blir 

frälst genom Jesus död på korset eftersom denna tolkning anses rättfärdiga våld.4 Detta blir 

problematiskt eftersom korset har ansetts vara centralt i den västerländska kristendomen. En 

kristen försoningsteologi har således ofta haft sin utgångspunkt i att mänskligt lidande, död, 

                                                             
1 Citat från Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s.15, 19.  
2 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 15–18. 
3 Se Gemzöe, Feminism, s. 19 som beskriver detta som en av fyra synliga samhällsfärer där ojämlikheten mellan 

könen blir tydlig i dagens Sverige. Hon benämner denna sfär som våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av 

kvinnor och berör frågor som sexualbrott, kvinnomord, våldtäkt, kvinnomisshandel och mäns sexuella 

utnyttjande av kvinnor och barn. Gemzöe beskriver detta som den mest öppna och brutala formen av 

kvinnoförtryck.  
4 Se Brock och Parker som i deras bok Proverbs of Ashes problematiserar följande ståndpunkt, s. 6. 
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våld och existentiell oro har frälsande betydelse.5 Det finns å ena sidan radikalfeministisk 

teologisk kritik som anser att försoningsteologin riskerar att legitimera lidande och våld. 6  Å 

andra sidan finns det womanistiska teologer och feministiska teologer som argumenterar för 

korsets betydelse och förespråkar en revidering av teologin.7  Det finns således en kontrast 

mellan de feministiska teologer som anser att försoningsteologin ska lämna tolkningar där Jesu 

död och lidande på korset framställs som frälsande och de feministiska teologer som anser att 

korset har en central betydelse. 8 Kritiken mot tolkningar av korset som våldsamt riktas inte 

endast från feministiskt håll, utan kommer från andra teologiska riktningar. Ytterligare en kritik 

presenterar teologen J. Denny Weaver i sin bok The Nonviolent Atonement.9 Weaver anser att 

tolkningar av försoningsläror har varit problematiska eftersom de är våldsamma. Weaver är 

främst kritisk mot Anselms förståelse och argumentation av försoning som en form av rättvisa 

som kommer från Kristus passiva och oskyldiga underkastelse i form av en våldsam död i 

händerna på en ond Gud. Detta eftersom det är en bild som enligt Weaver bidrar med våld. 

Weaver föreslår istället ett icke-vålds paradigm för att förstå försoning och tar i sin 

framställning hänsyn till feministisk och womanistisk teologi.10 

Under tiden jag har arbetat med uppsatsen har jag hamnat i samtal angående den feministiska 

teologiska kritiken av försoningsteologi. I höstas var ett sådant tillfälle när jag i ett samtal med 

två präster diskuterade min uppsats.  Jag redogjorde för den feministiska teologiska nutida kritik 

som har riktats mot korset och försoningsteologi vilket denna uppsatsen berör och som Brock 

och Parker presenterar. Vidare förklarade jag att kritiken poängterar att vissa tolkningar av 

korset kan bidra med ideal som påverkar kvinnor negativt, bland annat i former av att förstärka 

kvinnors lidande.11 Prästerna som jag samtalade med förstod inte kritiken, utan avfärdade 

istället den snabbt som att det inte var ett problem att ta hänsyn till. Jag fick inte heller några 

frågor om varför den här kritiken har uppkommit eller vad den vidare innebär för ett teologiskt 

samtal om försoning. Efter samtalet väcktes en reflektion hos mig, nämligen att eftersom korset 

                                                             
5 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 12. 
6 Se Brock och Parker i Proverbs of Ashes, samt Joanne Carlsson Brown och Carole R.Bohn, Christiantiy, 

Patriarchy and Abuse: A Feminist Critique. 
7 Se till exempel de womanistiska teologerna Grant, Jaqelyns, White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: 

Feminist Christology and Womanist Response och Terell, Joanne Marie, Power in the Blood? The Cross in the 

African American Experience. Samt de feministiska teologerna Mary Grey, Reedeming the Dream, Sally B. 

Purvi, Power of the Cross: Foundations for a Christian Feminist Ethics of Community och Elisbaeth Moltman-

Wendels  “Is there a feminist Theology of the cross?” I Moltmann, God: His and Hers.  
8 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 13. 
9 Weawer, The Nonviolent Atonement. 
10 Weawer, The Noniolent Atonement, s. 321. 
11 Se Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 59. Camnerin listar problemområden och teologiska uppfattningar 

som belyses och kritiseras inom feministisk teologi.  
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och försoning är en central del av den kristna traditionen blir det en fråga som väcker starka 

åsikter. Det finns en ovilja att ifrågasätta och en stark vilja att försvara traditionella 

ståndpunkter. Den feministiska kritiken blev avfärdad för att vara irrelevant kritik av 

försoningsteologi och tolkningar av betydelsen av Jesus död på korset. Teologen och exegeten 

Jesper Svartvik belyser att de som tvivlar inför rådande korsteologiska formuleringar får höra 

just det som jag fick höra i mitt samtal, nämligen att det sker ett ifrågasättande av den kristna 

trons centrum och syfte. Det som kan anses vara hörnstenen eller en av grundpelarna i den 

kristna tron.12   

Den feministiska amerikanske teologen Anna Mercedes argumenterar för att Luthers 

korsteologi är en viktig fråga att ta hänsyn till i en luthersk tradition.  

 

To many woman and historically oppressed persons have been told to patiently endure their suffering in the 

name of Christian discipleship. They have been told to bear their crosses, whether their cross is a slave master 

or an abusive spouse. Feminists have rightly protested these abusive theologies. Luther’s theology of the cross, 

which claims that God is rightly understood through “suffering and the cross” may seem an obvious example 

of such a theology. But I will argue here for a reading of Luther´s theology of the cross as a theology of God´s 

power given for God´s beloved people. Lutheran theology of the cross, particularly when read beside 

Melanchton´s “benefits of Christ” can be read as a kenotic theology of expressing God´s identity as a God for 

us. 13 

 

Mercedes tar fasta på problematiken av korsteologiska tolkningar inom en luthersk tradition 

och betonar att den feministiska teologiska kritiken är berättigad.  Men istället för att avisa 

dessa tolkningar föreslår Mercedes att en omtolkning av korsteologi är möjlig.  Problemet som 

jag utgår ifrån i uppsatsen är således relevant för en luthersk tradition att diskutera.   

Denna uppsats tar således i likhet med Mercedes den feministiska kritiken som riktas mot 

försoningsteologi och korsteologi på allvar, samtidigt som den undersöker feministiska 

lutherska teologer som vill omtolka och använda sig av korsteologi och försoningsteologi. 

Denna uppsatsen står därför i spänning mellan den radikala feministiska kritiken och den 

                                                             
12 Svartvik, Försoning och förvandling, s. 26. 
13 Mercedes, Power For: Feminism and Chris´s Self Giving, s. 40.  
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feministiska teologiska revideringen som går att urskilja inom det feministiska teologiska 

fältet.14 Detta mynnar ut i följande syfte. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Mitt syfte är att kritiskt granska tre lutherska feministiska tolkningar av korsteologi för att 

diskutera hur ett konstruktivt bidrag till en luthersk feministisk försoningsteologi kan 

formuleras.   I denna uppsats diskuterar jag följande frågeställning:  

 

- Hur kan en nutida luthersk feministisk position om försoning och korsteologi formuleras 

så att den blir trovärdig i ljuset av radikalfeministisk kritik?  

 

1.3 Metod och teori  
 

I följande avsnitt presenterar jag uppsatsens metod och teori och hur jag genomför analysen. 

Vidare redogör jag för den försoningsteologiska modell som jag använder mig av i analysen av 

de tre lutherska feministiska teologerna. Den metod som jag använder mig av i uppsatsen är en 

innehållslig idéanalys.  Detta innebär att jag klargör de olika teologiska ståndpunkternas idéer 

samt gör en kritisk prövning av dessa. I uppsatsen gör jag en innehållslig idéanalys av Rita 

Nakashima Brocks och Rebecca Parkers feministiska teologiska kritik mot försoningsteologi 

och korsteologi samt i min analys av de lutherska feministiska teologerna.  En del av den 

innehållsliga idéanalysen är att presentera kritiken och analysera den.15 Jag undersöker textens 

innehåll med fokus på författarens ståndpunkter och hur de argumenterar.16 

 

Först redogör jag för Brock och Parkers kritik, därefter analyserar jag och gör en kritisk 

granskning av deras feministiska teologi. Jag analyserar Brock och Parker för att se vad som är 

fruktbart för en diskussion i relation till den feministiska lutherska teologin. Vidare formulerar 

jag kritiska frågor som används till hjälp för analys av de lutherska feministiska teologerna som 

är huvudfokus i uppsatsen. De kritiska frågorna är till hjälp för att se hur de lutherska 

feministiska teologerna svarar på de kritiska invändningar som presenterats mot korset och 

                                                             
14 Teologen Sofia Camnerin urskiljer dessa två drag inom det feministiska försoningsteologiska fältet.  

Camnerin, Försoningsens mellanrum, s. 59. 
15 Beckman, Grundbok i idéanalys, s. 12.  
16 Grenholm, Att förstå religion, s. 213–214. 
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försoningsläror. De tre lutherska feministiska teologerna som jag undersöker i min uppsats är 

Deanna Thompson, Caryn D. Riswold och Arnfríður Guðmundsdóttir. Dessa analyserar jag 

också med hjälp av en innehållslig idéanalys.   

 

Till hjälp för att strukturera idéanalysen för hur försoningsteologi kan tolkas utgår jag från en 

modell som har utvecklats av teologen Sofia Camnerin. Camnerins försoningsteologiska modell 

använder jag som analysverktyg för att i enlighet med uppsatsens metod göra en innehållslig 

idéanalys. Slutligen diskuterar jag utifrån teologernas feministiska lutherska perspektiv vad 

som kan vara en trovärdig feministisk luthersk försoningsteologi.  

 

I uppsatsen har jag som ett syfte att göra en kritisk prövning av feministisk försoningsteologi. 

Den kritiska prövningen undersöker vad en luthersk feministisk korsteologi bidrar med i 

diskussionen om försoningsteologi, samt hur en rimlig luthersk feministisk försoningsteologi 

kan formuleras.  Med en trovärdig luthersk feministisk försoningslära menar jag i denna uppsats 

en försoningslära som hanterar den kritiska utmaningen som den radikala feministiska kritiken 

presenterar. För det första innebär det i uppsatsen att ta den radikalfeministiska kritiken på 

allvar och pröva i vilken mån de lutherska feministiska teologerna tar hänsyn till kritiken. För 

det andra innebär det i uppsatsen att en luthersk feministisk försoningslära ska visa på en 

medvetenhet om den radikalfeministiska kritiken samt att gå i dialog med den utan att förlora 

trovärdighet i ljuset av den.  

 

Försoningsteologisk modell 

 

Camnerins försoningsteologiska modell fungerar som analysverktyg när jag genomför min 

innehållsliga idéanalys och när jag analyserar de lutherska feministiska teologer som 

presenteras i uppsatsen.  Camnerin utgår i sin försoningsteologiska modell från begreppen från, 

övergång och till.  
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17 

Begreppen från, övergång och till fungerar som förståelse av det vidare begreppet 

försoningsteologi. En viktig del i analysen är frågan kring vad det är som möjliggör övergången. 

Begreppet försoning berör föreställningar om återupprättad fred, harmoni och relationer samt 

hur försoning sker.  Camnerin förstår försoningsteologi på följande sätt.18  

 

Teologi om försoningen innefattar i den här avhandlingen tolkningar av Gud och människa, 

relationer mellan människor och mellan människor och Gud, samt tolkningar av var Gud är och 

om vem Gud är i ljuset av det fortsatta lidande världen bevittnar.19 

 

Begreppet från berör enligt Camnerins modell det som en människa ska frälsas ifrån. Det som 

i kristen teologi har beskrivits med ord som synd, slaveri, död, lag, ondska, djävul och förtryck. 

20 Det som en människa ska frälsas till har beskrivits som evigt liv, frihet, gudomligt barnaskap, 

befrielse, ljus och liv.   Det som försoningsteologin syftar på är hur denna övergång mellan från 

och till sker.21  Det finns flera sätt att beskriva hur övergången mellan från och till kan ske, 

samt hur tillstånden från och till formuleras.   

 

Begreppen från, övergång och till använder jag som hjälp och verktyg för att systematisera och 

analysera Thompson, Riswold och Guðmundsdóttirs teologi. Jag använder, som jag antytt, 

begreppet från när det handlar om ett oönskat tillstånd, till om det önskade tillståndet, och 

övergången som det som möjliggör denna rörelse. 22    

 

                                                             
17 Bild av försoningsteologisk modell hämtat från Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 32. 
18 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 30.  
19 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 29.  
20 Jag anser att det är problematiskt att lagen i kristen tradition har beskrivits som något att frälsas ifrån. För 

vidare diskussion som problematiserar anti-judiska tolkningar inom feministiska teologin, Se Anti-Judaism in 

feminist religious writing av Katharina Von Kellenbach.  
21 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 30.  
22 Camnerin, Försoningens mellanrum. s. 32. 
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Camnerin presenterar tre engelska termer som alla relaterar till det svenska begreppet 

försoning.23 Dessa tre ord är atonement, reconciliation och salvation. Begreppet atonement 

betyder gottgörelse, försoning och den engelska betydelsen direkt översatt blir ”bli-ett-med”(at-

one-ment). Reconciliation betyder försoning och förlikning och salvation frälsning, räddning. 

Enligt Camnerin utgår teologen Francis Schüssler Fiorenza ifrån att alla tre termer inkluderar 

betydelsen av övergång från ett tillstånd till ett annat. Försoningsteologin uttrycker hur denna 

övergången mellan från och till sker. Försoningsteologin är därför en del av soteriologin som 

inkluderar kristologin, då soteriologin berör läran om frälsning som är knuten till kristologin 

som i sin tur innefattar läran om frälsaren.24    De begrepp som används av de teologer jag 

analyserar och som därför är relevanta för min uppsats är främst atonement, reconcilation och 

salvation.  I min läsning och i denna uppsats översätter jag atonement och reconciliation med 

försoning och salvatation med frälsning.   

 

1.4 Material 
 

I följande avsnitt presenterar och redogör jag för det material och de teologer som jag analyserar 

i uppsatsen.  Det material som jag utgår ifrån rör sig inom det feministiska teologiska fältet.  

 

I uppsatsens andra kapitel använder jag mig av boken Proverbs of Ashes av Rebecca Parker och 

Rita Nakashima Brock som ett kritiskt verktyg för att uppnå det syfte jag formulerar i min 

uppsats. Brock och Parker formulerar en radikalfeministisk kritik och bidrar i min uppsats som 

ett kritiskt verktyg.   Rita Nakashima Brock och Rebecca Parker är feministiska teologer som 

riktat stark kritik mot kristna traditionella försoningsläror. Denna kritik presenterar främst i 

deras böcker Proverbs of Ashes och Saving Paradise. 25 Vidare presentera Brock kritik mot 

försoningsteologi i sin bok Christology of erotic power. 26  

 

Rita Nakashima Brock är en asiatisk-amerikansk feministisk teolog, professor och pastor och 

Rebecca Parker är en amerikansk teolog och pastor.  Först presenterar jag hur Brock och Parker 

argumenterar att tolkningar av försoningsteologi är problematiska.  Brock och Parker reflekterar 

och skapar sin teologi utifrån sina egna liv och berättelser från människor de har mött. Proverbs 

                                                             
23  Se Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 30, Camnerin utgår ifrån teologen Francis Schüssler Fiorenza i sin 

presentation av dessa begrepp. 
24 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 31–32. 
25 Brock och Parker, Proverbs och Ashes och Brock och Parker Saving paradise.  
26 Brock, Journeys by Heart. 
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of Ashes är därför en personligt präglad bok. Jag undersöker Brock och Parker i denna uppsatsen 

utifrån att deras kritik av försoningsteologi är återkommande, samt har blivit tongivande. 

Således väljer jag även Brock och Parker utifrån att deras teologi kan antas stå i spänning till 

luthersk teologi som gör anspråk på att vara feministisk.  Detta eftersom Brock och Parker kan 

utryckas stå i en radikalfeministisk tradition.  

 

Därefter analyserar jag material från tre lutherska feministiska teologer, dessa utifrån tre böcker 

som vardera författare har skrivit. Den första är Crossing the Divide av Deanna Thompson, den 

andre Meeting God on the Cross av Arnfríður Guðmundsdóttir och den tredje Coram Deo: 

Human life in the Vision of God av Caryn D. Riswold.    

 

Deanna Thompson är professor och teolog. I min uppsats utgår jag från Thompsons bok 

Crossing the Divide: Luther, Feminism and the Cross.27 Thompsons bok berör korsteologin i 

luthersk tradition och hur en feministisk korsteologi kan formuleras. Thompson undersöker hur 

begreppen synd, försoning och Jesus manlighet har diskuterats inom feministisk teologi.  Jag 

väljer att undersöka och analysera Thompson eftersom hennes teologi präglas av både luthersk 

och feministisk teologi.   

 

Den andra teologen som uppsatsen behandlar är den isländska teologen Arnfríður 

Guðmundsdóttir. Guðmundsdóttir är även präst i den evangeliskt lutherska kyrkan på Island, 

samt professor i systematisk teologi vid Islands universitet.   Guðmundsdóttir har skrivit boken 

Meeting God on the Cross: Feminist Christologies and the Theology of the Cross.28 Hennes 

bok berör både luthersk korsteologi och feministisk teologi samt ett förslag till en feministisk 

korsteologi.  

 

Den tredje teologen som uppsatsen behandlar är den amerikanska teologen Caryn D. Riswold 

som bland annat har skrivit Coram Deo - Human Life in the vision of God.29  Riswold har skrivit 

tre böcker, Feminism and Christianity: Questions and Answers in the Third Wave och Two 

Reformers: Martin Luther and Mary Daly as Political Theologians, samt Coram Deo – Human 

life in the vision of God som jag analyserar i denna uppsats.  Utifrån de böcker som Riswold 

har författat är det tydligt att hennes ämnen både berör Luther och feministisk teologi. I boken 

                                                             
27 Thompson, Crossing the Divide: Luther, Feminism, and the Cross. 
28 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross. 
29 Riswold, Coram Deo. 
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Coram deo som jag analyserar i uppsatsen beskriver Riswold sig både ta utgångspunkt i luthersk 

och feministisk teologi.  

 

Dessa tre teologer har valts ut för att de alla verkar inom en luthersk tradition samtidigt som de 

benämner sig som feminister och uppfyller mitt syfte med att analysera lutherska feministiska 

teologer.30  

 

1.5 Avgränsningar och disposition 
 

Den här uppsatsen tar inte hänsyn till den stora debatt som försoningsteologi omfattar. Den vill 

därför inte ge en överskådlig blick över all feministisk kritik som har riktats mot 

försoningsteologi och korsteologi. Vidare presenterar uppsatsen inte en överblick kring 

försoningsteologi teologiskt och historiskt.  Ytterligare en fråga som denna uppsats inte tar 

hänsyn till är den omdebatterade frågan kring förståelsen och betydelsen av Jesu kön inom den 

feministiska teologin, eftersom det inte är uppsatsens syfte att undersöka.31  Vidare är jag 

medveten om att den womanistiska teologin har ett viktig intersektionellt bidrag inom den 

feministiska försoningsteologin, men för uppsatsens omfång behöver jag avgränsa mig från att 

inkludera ett womanistiskt perspektiv eftersom det inte är uppsatsens huvudsakliga uppgift. 32  

 

Uppsatsens avgränsningar utgår ifrån en radikalfeministisk kritik i relation till tre lutherska 

feministiska teologer. Den radikalfeministiska kritiken jag utgår ifrån i uppsatsen är teologerna 

Rita Nakashima Brock och Rebecca Ann Parker. Deras kritik använder jag när jag analyserar 

de tre lutherska feministiska teologerna Deanna Thompson, Caryn D. Riswold och Arnfríður 

Guðmundsdóttir.  Dessa representerar olika feministiska lutherska utgångspunkter i sin 

korsteologi som blir till hjälp när jag formulerar mitt bidrag till en luthersk feministisk 

försoningslära.   Thompson formulerar en försoningsteologi utifrån en vänskapsmetafor. 

Guðmundsdóttir fokuserar i sin framställning på en Gud som lider med människan.  Riswold 

presenterar en ecklesiologisk och sakramental bild för försoning.  

                                                             
30 Se Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 22 som i framställningen av sin forskningsöversikt presenterar både 

Guðmundsdóttir Meeting God on the Cross och Thompsons Crossing the Divide. Detta visar att båda dessa är 

två relevanta böcker för en nutida diskussion om försoningsteologi.  
31 Se den feministiska teologen Rosemary Radford Ruether som diskuterar frågan om Jesu kön och formulerade 

frågan ”Can a male savior save women?” I sin bok Sexism and God-talk.  
32 Se följande bidrag för en diskussion om womanistisk försoningsteologi Grant, Jaqelyn, White Women’s Christ 

and Black Women’s Jesus, Williams, Dolores Sister in the wilderness och Terell, Joanne Marie, Power in the 

Blood.  
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I resterande del av kapitel 1 presenterar jag min forskningsöversikt med fokus på feministisk 

teologi och försoning. Därefter presenterar jag bakgrundstematiken kring försoningslära och 

korsteologi som jag argumenterar har en central del för förståelsen av en luthersk identitet. I 

kapitel 2 presenterar jag Brock och Parkers feministiska teologiska kritik och redogör för deras 

argument mot försoningsteologi och korsteologi. Vidare analyserar jag deras kritik och 

framställer vilka problemområden de anser finns berörande försoning och korsteologi. Utifrån 

detta ställer jag ett antal kritiska frågor som utgångspunkt när jag analyserar de lutherska 

feministiska teologerna. Den teologiska analysen av de lutherska feministiska teologerna görs 

med utgångspunkt i Camnerins analysmodell utifrån begreppen från, övergång och till.   I 

kapitel 3 presenterar och analyserar jag Thompsons feministiska korsteologi samt gör en 

bedömning av hur Thomspon förhåller sig till Brock och Parkers kritik. I kapitel 4 presenterar 

och analyserar jag Riswolds teologi samt gör en bedömning av hur Riswold förhåller sig till 

Brock och Parkers kritik.  I kapitel 5 presenterar och analyserar jag Guðmundsdóttir 

feministiska korsteologi samt gör en bedömning hur Guðmundsdóttir förhåller sig till Brock 

och Parkers kritik.  I kapitel 6 för jag en kritisk diskussion av vad en rimlig luthersk feministisk 

försoningslära kan vara utifrån hur de lutherska feministiska teologerna förhåller sig till Brock 

och Parkers radikalfeministiska kritik, samt presenterar uppsatsens slutsatser.  I kapitel 7 

sammanfattar jag uppsatsen och presenterar vidare forskning.  

 

1.6 Forskningsöversikt - Feministisk teologi och försoning 
 

I följande del av uppsatsen redogör jag för tidigare forskning om försoning inom feministisk 

teologi.  Först presenterar jag den kritik som har riktats från feministiska teologer mot 

försoningsteologi. Därefter presenterar jag de feministiska teologer som presenterar en 

revidering av korsteologi och feministisk teologi samt en kort översikt kring den womanistiska 

teologins syn på försoning. Slutligen presenterar jag antologier som berör försoning och 

korsteologi samt de bidrag som har gjorts i en svensk i kontext.  

 

Teologen Sofia Camnerin beskriver i sin avhandling Försoningens mellanrum att det som är 

mest utmärkande för feministisk teologi är dess kritik av traditionell försoningsteologi. Den 

feministiska teologin riktar kritik mot att traditionell försoningsteologi är patriarkal. Här 
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instämmer jag med Camnerins förståelse av traditionell teologi, som åsyftar den teologi som 

finns i etablerade kyrkliga och teologiska sammanhang.33  

 

Feministisk teologisk kritik av korsteologi och försoningsteologi 

 

Den feministiska teologen Valerie Saiving var en av de första som riktade kritik mot traditionell 

försoningsteologi och bröt därför ny mark med sin artikel ”Human Situation: A feminine 

View”.  I sin artikel kritiserar Saiving hur begreppet synd har tolkats och argumenterar för att 

synd som den har presenteras inte kan anses vara representativ för kvinnor.34   

 

Den judiska teologen Judith Plaskow följde i Saivings spår med sin avhandling Sex, Sin and 

Grace. I sin avhandling argumenterar Plaskow för att kvinnors erfarenheter formas utifrån 

sociala förväntningar. Plaskow kritiserade hur teologen Reinhold Niebuhr beskrev den 

mänskliga synden och tolkningen av att behovet av nåd för synden skulle vara lika för män och 

kvinnor. Plaskow ansåg att det som kan beskrivas som kvinnors synd är att inte se till sig själva 

och sina egna behov.35   

 

En annan tongivande teolog i debatten är radikalfeministen Mary Daly som riktar kritik mot 

den kristna teologin och argumenterar för att kvinnor ska lämna kristendomen. Daly riktar kritik 

mot korset och argumenterar för att lidande legitimeras genom korsets tortyr. Daly förkastar en 

korsteologi och anser att korset har använts och används för att legitimera lidande. Daly anser 

att lidande bör ifrågasättas som ett mål i sig själv och att detta är en relevant aspekt att ha i 

åtanke i formuleringen av en ny försoningsteologi.36 Daly ansåg att de egenskaper som den 

kristna traditionen idealiserade och främst för kvinnor, var samma som för offer.  Egenskaper 

såsom självuppoffrande kärlek, passivt accepterande av lidande, ödmjukhet och undergivenhet. 

Egenskaper som idealiseras med Jesus som dog för människans synder. Detta bidrar med att 

Jesus som modell återskapar syndabocksyndromen för kvinnor.37  

 

                                                             
33 Camnerin, Försoningens mellanrum. s. 52 Camnerin hänvisar här i sin tur till Eriksson, Kvinnor talar om 

Jesus.  
34 Saiving, ” Human Situation: A feminine View” i Christ mfl. (red): Womanspirit Rising: A feminist reader in 

Religion, s. 37f. 
35 Plaskow, Sex, sin and grace, s.87, 92.  
36 Daly, Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism, s. 79-80. 
37 Daly, Beyond God the Father, s. 77. 
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Ytterligare en tongivande feministisk teolog är Elisabeth Schussler Fiorenza. I sin bok Jesus 

Miriams Child Sophias Prophet skriver hon om kristologi och fokuserar delvis på Jesus 

avrättning och korsteologi. Korsteologin beskriver Schussler Fiorenza som en av de kritiska 

frågorna inom den kristna feministiska kristologiska diskursen.38 Schussler Fiorenza gör en 

rekonstruktion av hur den tidigt kristna kyrkan argumenterade och gav betydelse till Jesus död 

på korset. Vidare knyter Schussler Fiorenza samman hur den feministiska kritiska bedömningen 

av korsteologi inte ska ses som teoretiserade utan ha sin utgångspunkt i kvinnors erfarenheter 

av våld och förtryck.39   

 

Daphne Hampson är en brittisk och postkristen feministisk teolog som riktar kritik mot kristna 

försoningsläror. Hampson är kritisk till att föreställningar om offer och död anses ha en 

frälsande betydelse. Hampson riktar kritik mot att straff och lidande anses vara nödvändigt för 

frälsning. Bilden av offret blir en modell som gör att Guds vrede vänds till förlåtelse.40  

Hampson riktar kritik mot föreställningar om Jesus som offras till Gud, fadern. 41  

 

Joanne Carlsson Brown och Rebecca Ann Parkers artikel “For God so Loved the World” 

refereras det ofta till inom diskussionen om feministisk försoningsteologi.  I artikeln presenterar 

Brown och Parker en skarp kritik av kristen försoningsteologi. Den traditionella 

försoningsteologin beskrivs som en “gudomlig barnmisshandel”. Brown och Parker riktar kritik 

eftersom de anser att denna form av gudsbild befäster en blodtörstig Gud.  Vidare kritiseras 

kristendomen för att den glorifierar lidande.42 

 

En feministisk revision av försoning och korsteologi 

Brown och Parkers kritik står dock inte motsagd inom den feministiska försoningsteologin. 

Detta eftersom det finns feministiska teologer som reagerat mot den kritik som riktas mot 

korset. Teologen Margo G. Houts betonar i ett svar till Brown betydelsen av att korset förstås 

som frälsande. Houts argumenterar för att om Jesus död på korset för mänskligheten inte ses 

som frälsande förlorar den det som är konstituerande för kristen tro.43 

 

                                                             
38 Schüssler Fiorenza, Jesus Miriams Child Sophias Prophet, s. 97.  
39 Schüssler Fiorenza, Jesus Miriams Child Sophias Prophet, s. 120. 
40 Hampson, After Christianity, s. 149.  
41 Hampson, After Christianity, s. 147f. 
42 Brown och Parker. “For God so Loved the World”, s. 56. 
43 Houts, “Atonement and Abuse: An alternative View”, s. 29.  
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Utifrån den kritik som riktas mot korset i den feministiska teologin ställde den tyska och 

feministiska teologen Elisabeth Moltmann-Wendel sig frågan i början av 1990-talet om det 

finns en feministisk korsteologi. 44 Moltmann-Wendel såg hur det hade predikats om korset och 

att tolkningar av korset hade haft en negativ påverkan för kvinnors liv.45 Moltmann-Wendel 

hävdar att den feministiska teologins kritik mot korsteologin inte är helt konsekvent med det 

bibliska vittnets djup och komplexitet och att kritiken begränsar den smärtfulla verkligheten 

och hoppet för den mänskliga existensen.  Woltmann-Wendel frågar sig om det inte längre kan 

finnas ångest i den feministiska teologin, och med andra om en feministisk teologi är ämnad till 

att bli en teologi utan korset?46 

 

Teologen Sally B. Purvis föreslår i sin bok The Power of the Cross: Foundations for a Christian 

Feminist Ethics of Community att korset ska omtolkas feministiskt.47 Purvis omtolkar korset 

utifrån ett feministiskt perspektiv med hjälp av Paulus förståelse av korsets makt.48  Purvis 

föreslår att det behövs en ny förståelse av begreppet makt. 49 Med begreppet makt avses att det 

ska förstås som liv.50 Purvis föreslår en tolkning i enlighet med Paulus förståelse av att Guds 

makt är kärlek och således även korset makt.51  

 

Mary Grey är en romersk-katolsk och ekofeministisk befrielseteolog. I sin bok Reedeming the 

Dream bemöter Grey försoning från ett feministiskt perspektiv. Grey utvecklar en relationell 

förståelse av försoning som betonar att mänskligheten är en del av Guds frälsande process.52   

Grey anser att korset är symbolen som håller minnet av en frälsande och relationell makt 

levande.  Korset blir för Grey en symbol för ”bli-ett-med” och som kallar människan till ansvar.  

Människans ansvar innebär att hon är medlidare, medfrälsare och medskapare.53  

 

Thelma Megill Cobbler anser att den feministiska teologin utmanar tolkningar av korset där 

Jesus ses som ett passivt och oskyldigt offer som i enlighet med Guds vilja skickades till döden. 

Gud blir i den tolkningen en misshandlade fader eller orättvis tyrann.54 En del av den 

                                                             
44 Moltmann-Wendel, “Is there a feminist theology of the cross?” i Moltmann, God: His and Hers, s.87.   
45 Moltmann-Wendel, “Is there a feminist theology of the cross?” i Moltmann, God: His and Hers, s.77. 
46 Moltmann-Wendel, “Is there a feminist theology of the cross?” i Moltmann, God: His and Hers, s. 85-86. 
47 Purvis, The Power of the Cross. 
48 Purvis, The Power of the Cross, s. 77. 
49 Purvis, The Power of the Cross, s. 13. 
50 Purvis, The Power of the Cross, s. 39. 
51 Purvis, The Power of the Cross, s. 77. 
52  Grey, Redeeming the Dream, s. 151. 
53  Grey, Redeeming the Dream, s. 152. 
54 Megill Cobbler, “A feminist rethinking of punishment imagery in Atonement”, s. 4. 
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feministiska teologin motsätter sig idén om att Jesus genom att dö uppfyller kraven på Guds 

rättvisa för att synd ska bli förlåten.55 Megill Cobbler anser att tolkningen av en misshandlande 

Gud inte representerar hela försoningstraditionen. Enligt Megill Cobbler finns det ett pågående 

samtal om omtolkning inom försoning angående bilden av straff som berör den hegemoniska 

bilden av en straffande Gud.56 Megill Cobbler anser att det har genomförts ett skifte, som 

innebär att det har skett en rörelse bort från bilden av en straffande Gud till en Gud som 

identifierar sig med offer. I den senare förståelsen blir Kristus den som bär straffet med 

människan snarare än för människan. Vidare anser Meghill-Cobbler att det var människan 

snarare än Gud som krävde att Jesus skulle dö.57  

 

Den amerikanska feministiska teologen Serene Jones behandlar tolkningar av korset i hennes 

bok Trauma and Grace. Korset blir hos Jones en utgångspunkt för omtolkning. Jones beskriver 

att det centrala traumat i kristendomen är att Gud dör på korset. Jones undersöker hur 

korshändelsen kan bidra till frågan om frälsning. 58 Korset beskrivs utifrån tre perspektiv ”The 

Alluring Cross”, ”The Mirrored Cross” och ”The Unending Cross”. Centralt i dessa perspektiv 

på korshändelsen är hur kvinnor som överlevt våld hittar styrka i den mystiska relationen med 

sig själva och Kristus i passionshistoriens berättelse.59  

 

I antologin Lutheran Transformative Theologies: Feminist, Womanist, and Mujerista 

Perspectives med Mary J. Strefert som redaktör ges en systematisk genomgång av feministiska, 

womanistiska, mujerista och queera perspektiv på en rad av klassiska teologiska och lutherska 

ämnen. Antologin har en bredd av olika perspektiv och kontexter representerade men alla utgår 

från luthersk teologi som en form av pågående reform.  Två av bokens kapitel berör försoning, 

korset och feministisk teologi med en luthersk utgångspunkt. Det första artikeln är ”Through 

Mujerista eyes: Stories of Incarnate Redemption” av Alicia Vargas och den andra artikeln 

”Putting the Cross in Context: Atonement through Covenant” av Marit Trelstad. 60  

Ytterligare en antologi relevant för ämnet är antologin Cross examinations: Readings An 

Meanings on the Cross Today med Marit Trelstad som redaktör. I boken presenterar teologer 

och historiker kritiska och konstruktiva frågor i relation till korset. Antologin undersöker frågor 

                                                             
55 Megill-Cobbler, “A feminist rethinking of punishment imagery in Atonement”, s. 10. 
56 Megill-Cobbler, “A feminist rethinking of punishment imagery in Atonement”, s. 16. 
57 Megill-Cobbler, “A feminist rethinking of punishment imagery in Atonement”, s. 17-18. 
58 Jones, Trauma and grace, s. 70.  
59 Jones, Trauma and grace, s. 82. 
60 Streufert, Transformative Lutheran theologies. 



 
 

18 

 

om traditionella förståelser av korset har bidragit till att glorifiera lidande och våld. Korsteologi 

analyseras utifrån nutida teologiska, sociologiska och politiska perspektiv. 61   

 

Försoning i en svensk nutida kontext  

I en svensk kontext har Svenska kyrkans teologiska kommitté gett ut två antologier som berör 

försoning. Den första antologin är Tala om försoning som berör den kristna försoningstanken 

ur ett historisk och teologiskt perspektiv.62  Den andra antologin är Liv i försoning om som 

berör försoning i mellanmänskliga relationer.63  Det är främst första kapitlet i Tala om försoning 

skrivet av Thomas Ekstrand och Carl-Bråkenhielm som är relevant för min uppsats. I kapitlet 

går Ekstrand och Bråkenhielm igenom försoning utifrån ett teologiskt och historiskt perspektiv 

och ger en definition för vad begreppet försoning avser.64 

 

Ytterligare ett bidrag i en svensk kontext är Sofia Camnerins och Arne Fritzons bok Försoning 

behövs.  Camnerin och Fritzson relaterar försoning till frågor om lidande, död, gudsbild, ondska 

och förlåtelse och anknyter till denna studie utifrån aspekten att boken tar in kritiska perspektiv 

mot försoning. Camnerin presenterar ett antal problemkomplex som berör att föreställningar 

om offer, lydnad och underkastelse ses som ideal, eftersom detta blir problematiskt för 

människor som lever i situationer av misshandel.  Vidare anknyter Camnerin till problematiken 

kring när lidande blir frälsande och ses som ett ideal.65 Relevant att nämna är även Sofia 

Camnerins avhandling Försoningens mellanrum där hon analyserar Brock och Hampsons 

försoningsteologi. 66 

 

Ytterligare ett bidrag i en svensk kontext som jag vill peka på är en modern diskussionen kring 

försoning är teologen Jesper Svartviks bok Försoning och förvandling. Svartvik utgår ifrån 

begreppen försoning och förvandling som centrala begrepp för en människas liv, hans fokus är 

på behovet av försoning och vikten av förvandling. Svartvik undersöker försoning utifrån 

bibeltexter och i relation till både judiska och kristna traditioner och utgår ifrån ett 

bibelteologiskt perspektiv i relation till försoning. 67   

                                                             
61 Trelstad, Cross examinations. 
62 Bråkenhielm och Möller, Tala om försoning. 
63 Bråkenhielm och Möller, Liv i försoning. 
64 Ekstrand och Bråkenhielm ”Kristen försoningslära genom tiderna” i Tala om Försoning. 
65 Camnerin och Fritzson, Försoning behövs, s. 29.  
66 Camnerin, Försoningens mellanrum.  
67 Svartvik, Försoning och förvandling.  
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I min undersökning studerar jag hur luthersk feministisk teologi förhåller sig till korsteologi 

och försoningsteologi.  I genomgången i forskningsöversikten blir det synligt att 

försoningsteologi är ett omdiskuterat ämne inom feministisk teologi och att ämnet för uppsatsen 

är högst relevant. Det finns både radikala kritiker av försoningsteologi och korsteologi, 

samtidigt som det finns revisionister.  I uppsatsen undersöker jag en viss typ av revisionism, 

nämligen en feministisk luthersk korsteologi och försoningsteologi.  Utifrån detta perspektiv 

skiljer sig min studie från Camnerins, eftersom jag fokuserar på vad en specifik luthersk 

feministisk teologisk tolkning av försoningsteologi och korsteologi kan innebära och bidra med 

till ett samtal om en feministisk försoningslära. Mitt bidrag är således att jag låter dessa två 

perspektiv möta varandra i en diskussion om försoningsteologi. Mitt arbete förhåller sig till 

kritiken av försoningsteologi och korsteologi utifrån att jag är medveten om de problematiska 

tolkningar som har presenterats och kritiserats, samtidigt som jag vill ta in revisionistiska 

perspektiv. Jag finner att den kritik som har riktats mot försoningsteologi är viktigt att ta hänsyn 

till i sin framställning samtidigt som jag vill försöka formulera ett konstruktivt bidrag.   

 

1.7 Försoning och korsteologi – ett centralt tema för en luthersk 

identitet  
 

I följande del redogör jag redogör för vad som avses med begreppet försoning och korsteologi 

både i en vidare definition, samt hur jag förstår och definierar begreppen i uppsatsen.  Jag anser 

att begreppen försoning och korsteologi är centralt för förståelsen av en luthersk identitet.  

 

En vanlig och inflytelserik teologisk uppdelning av försoningsteologi presenterades av Gustaf 

Aulen i hans studie Den Kristna försoningsstanken: huvudtyper och brytningar. Aulen 

presenterade försoningsteologi utifrån det han benämner den klassiska eller dramatiska 

försoningsläran, den latinska försoningsläran och den subjektiva försoningsläran.  Den 

dramatiska har innebörden att Gud i Kristus segrar över synden, döden och djävulen. Den 

latinska presenteras utifrån Anselm av Canterburys försoningsteologi. Människan har syndat 

mot skapelsens ordning och skaparen. Lösning på detta problem är att Gud blir människa på 

korset och lämnar den nödvändiga gottgörelsen mot vad människan har brutit. Den subjektiva 

försoningsläran är att det är i människan som försoningen sker. Problemet i den subjektiva 
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försoningsläran är att Gud har blivit främmande för människan och betoningen är att Jesus 

försoningsgärning visar på innebörden av Guds radikala kärlek.68 

 

Försoning är ett centralt och viktigt begrepp för en kristen teologi. I begreppet försoning finns 

en grundläggande föreställning om återupprättad fred, återupprättade relationer och harmoni.69 

Försoning är central i den kristna teologin eftersom begreppet berör hur relationen mellan Gud 

och människa ska förstås. Begreppet försoning avser att förklara och förstå Jesu död på korset. 

Försoningsteologi innebär således att förklara vad det är som gör att Jesus behöver dö för 

människornas frälsnings skull. En viktig del att ha med sig är att det i den kristna teologin aldrig 

existerat endast en försoningslära, utan att det alltid har funnits en mångfald av olika 

försoningsläror. Det har sålunda funnits flera sätt att förstå försoningens betydelse.   

 

Ett annat centralt begrepp i kristen teologi som relaterar och hör ihop med försoning är läran 

om frälsning. Frälsning berör frågan om människans och hela skapelsens befrielse från ett 

oönskat tillstånd till det tillstånd som Gud har avsett. Frälsning handlar därför om räddning från 

det oönskade tillståndet till ett önskat tillstånd.70 Försoning är det som möjliggör denna 

övergång.  Försoningen kan därför förstås som en del av frälsningen, men är således ett snävare 

begrepp än frälsning. Försoning berör att relationer behöver upprättas eftersom de är skadade 

eller förstörda. Således är den centrala aspekten i den kristna försoningsläran hur en skadad 

eller ofullkomlig relation ska repareras mellan Gud och människan. I begreppet försoning 

innefattas vilka konsekvenser det bör och kan få för hur skadade relationer mellan människor 

och skapelsen ska bli helade.71 Det finns således en förutsättning i begreppet försoning att 

relationen mellan Gud och människa är skadade. Detta är en viktig aspekt som behöver vara 

med i ett samtal om vad försoning innebär.  Således förutsätter försoning att tillståndet i världen 

och i våra relationer inte är som det borde.72  

 

Efter att ha diskuterat vad som aves med begreppet försoning i denna uppsatsen, går jag nu 

vidare till att definiera begreppet korsteologi som är ett centralt tema i en luthersk identitet.73 I 

                                                             
68 Ekstrand och Bråkenhielm, ”Kristen försoningslära genom tiderna”. I Bråkenhielm och Möller, Tala om 

försoning, s. 26–27. 
69 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 29.  
70 Bråkenhielm och Ekstrand, ”Kristen försoningslära genom tiderna”. I Bråkenhielm och Möller Tala om 

försoning, s. 23–24. 
71 Bråkenhielm och Ekstrand, ”Kristen försoningslära genom tiderna” I Bråkenhielm och Möller Tala om 

försoning Bråkenhielm och Möller, Tala om försoning. s. 25. 
72Camnerin och Fritzson, Försoning behövs, s. 19.  
73 Streufert, “Introduction” i Transformative Lutheran Theologies. s. 10.  
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en luthersk tradition förstås Jesu död och lidande på korset ha en frälsande och försonande 

betydelse för människan, en förståelse av korsteologin som är i spänning i relation till en 

modern feministisk teologisk kritik som riktas mot försoningsläror.74  Detta blir således en 

utmaning för de feministiska lutherska teologerna, som utgår ifrån att korset är en del av den 

teologi de presenterar, samtidigt som de benämner sig som feminister och vill ta hänsyn till den 

feministiska kritiken mot försoningsteologi.75 

 

Korsteologi definieras som en sådan teologi som anser att Jesu död på korset och hans lidande 

har avgörande betydelse för människornas frälsning och som menar att det anger ett mönster 

för hur kristen tro ska gestalts.76  Detta har i luthersk teologi ofta formulerats som Luthers 

berömda uttryck ”crux sola est theologia nostra”, endast korset är vår teologi.77  Lutherska 

feministiska teologer vill på allvar föra in den kritik mot korset som har presenterats av 

feministiska teologer samtidigt som de är trogna sin lutherska tradition där korsteologi är 

centralt.  Den amerikanska teologen Mercedes presenterar hur feministiska teologer har 

kritiserar lidande och korset och påvisat hur synen på dessa har missbrukats. Mercedes skriver 

vidare att självuppoffrande och slaveri har varit våldsamt och oproportionerlig förkroppsligat i 

slavars och misshandlade personers kroppar.  Personer har blivit tillsagda att bära sina kors av 

deras misshandlare eller slavägare. Mercedes som står i en Luthersk tradition vill trots den 

retorik som har förvridit korsteologin för syndiga medel argumentera för att en feministisk 

teologi kan hävda korsets nådiga makt. Mercedes presenterar att det i Luthers teologi finns en 

möjlighet för att inspirera nutida teologi.78 Detta är tydligt i Luthers korsteologi som har använts 

i nutida feministisk teologi, postkolonial teologi och befrielseteologi och har fungerat som en 

epistemologisk huvudkategori för att kritisera makten.  Tolkningen av när Jesus dör på korset 

som ett försonade offer har använts som ett patriarkalt maktmissbruk emot kvinnor och 

                                                             
74 Proverbs of Ashes av Brock och Parker är en nutida feministisk kritik av försoningsläran och korset. Brock 

och Parker kallar Jesu död på korset för en kosmisk barnmisshandel eftersom de hävdar att Gud låter sin son dö 

på korset.   Ytterligare exempel är Parker och Brown i deras artikel ”For God so loved the world.” I deras artikel 

argumenterar Parker och Brown för att kristendomen har bidragit till ett accepterade våld eftersom Kristus på 

korset bidrar till att lidande har tolkats som frälsande och att kvinnor ska offra sig själva.  
75 Riswold skriver i introduktionen till sin bok Coram Deo om den spänning det finns mellan den konservativa 

lutherska teologin och Joanne Carlson Browns feministiska teologi. Riswold beskriver att hon önskar att ta den 

kritik som har riktas av Brown på allvar, utan att lämna den kristna teologen. s. 1 Vidare tar Deanna Thompson 

hänsyn till den feministiska kritiken mot korsteologi i sin bok Crossing the Divide samtidigt som hon stannar 

kvar i en kristen luthersk tradition.  
76 Christensen, ” Korsteologi som teologiskt program. En overset udfordring fra Paulus og Luther”.  I Dansk 

Tidsskrift for Teologi Og Kirke, s. 53–54. 
77 WA 5.176-32-3 ”Crux sola est nostra theologia”.  
78 Mercedes, Anna “Who Are You? Christ and the imperative of subjectivity” I Transformative Lutheran 

Theologies, s. 87–88. 
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minoritetsgrupper. Teologen Christine Helmer argumenterar trots korsteologins negativa 

användning att den har möjligheten att utifrån Kristus att skapa en kreativ frihet och bli aktuell 

i kvinnors liv. Detta blir möjlighet eftersom Luthers korsteologi bidrar till möjlighet att kritiskt 

och konstruktivt adressera frågor om social rättvisa i nutiden.79 

                                                             
79 Se teologen och lutherforskaren Christine Helmer i ”Introduction to Luthers theology in a global context”, s. 

426- 427. Helmer ger exempel på lutherska teologer som presenterar nya tolkningar till korsteologi. Se Mary 

Solbergs A feminist proposal for an epistomology of the cross, Deanna Thompson Crossing the divide, Cynthia 

Moe-Lobeda Healing a broken world: Globalization and God och Marit Trelstad Cross examinations: Readings 

an meanings of the cross today.  
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2. Brock och Parkers kritik av försoningsläror och 

korsteologi  
 

 

I följande avsnitt presenterar jag den kritik som Rita Nakashima Brock och Rebecca Ann Parker 

riktar mot tolkningar av traditionella försoningsläror. I min framställning redogör jag först för 

den kritik som Brock och Parker riktar mot försoningsteologi och därefter analyserar jag Brock 

och Parkers kritik. Slutligen presenterar jag de frågor som jag ställer till de lutherska 

feministiska teologerna och som jag formulerar i relation till den kritiska utvärdering som jag 

gör av Brock och Parker. Detta gör jag för att undersöka om och hur de lutherska feministiska 

teologerna tar hänsyn till radikalfeministisk kritik av det slag som Brock och Parker formulerar.  

Brock och Parker reflekterar i Proverbs of Ashes personligt och teologiskt utifrån berättelser 

från deras egna och andras liv. De söker nya vägar för att formulera en teologi som de anser 

inte bidrar till att reproducera våld. Utgångspunkten i deras teologi är att undersöka 

försoningsläran från ett radikalt feministiskt teologiskt perspektiv.80 

 

2.1 Kritik mot tolkningar av försoningsteologi och korsteologi  

 
Parker presenterar sex predikningar där hon riktar kritik mot olika försoningsteologiska 

tolkningar.  Det är dessa predikningar som jag nu redogör för och som fungerar som modeller 

för att synliggöra kritiken mot tolkningar av försoningsteologi och korset. Brock kritik används 

för att förstärka en av modellerna.  

 

Den första modellen som Parker kritiserar presenteras som Jesus tar på sig mänsklighetens 

straff.  Parker anser att denna försoningsteologi har sin början i en kristen tolkning av 

berättelsen om Eva och Adam som bryter mot Guds löften och att det är i denna berättelsen som 

synden blir en del av det mänskliga villkoret. Det är människans synd som bidrar till att det 

behöver ske en återbetalning för den skada som synden har orsakat och straffet för synden är 

döden. Lösningen av problemet blir därför att Jesus får betala priset för den synd som 

människan har skapat och Jesus blir således den som får bära straffet för hela mänskligheten.  

                                                             
80 Brock och Parker har skrivit boken Proverbs of Ashes gemensamt, men bokens kapitel är uppdelade och 

skrivna självständigt.  Det är främst den kritik som Parker presenter som jag använder mig av i följande kapitel.  
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Problematiken i detta anser Parker är att det förespråkar en dygd av lydnad till Gud, som i sin 

tur blir skadlig och problematisk för kvinnor.81 Detta är främst en kritik mot den form av teologi 

som Anselm av Canterbury presenterade.  Anselm anser att Jesus död ska förstås som en 

gottgörelse för människans synd och detta är möjligt eftersom Jesus är född utan synd och ger 

sitt liv frivilligt på korset.82 

 

Parkers modell kan utvidgas med hjälp av Brocks kritik som relaterar till den problematik som 

Parker beskriver. Brock problematiserar följande modell och teologi eftersom hon anser att det 

är en tolkning som leder till våld. Jesus behöver i modellen genomgå våld för att lyda sin faderns 

vilja.  I Brocks arbete med ungdomar har hon urskilt att våldet de har mött har de hävdat haft 

en gudomlig mening och att den smärta som de upplevt i relation till detta har upplevts som 

något gott.  Detta beror enligt Brock på att ungdomar tolkar sina egna erfarenheter i relation till 

traditionella tolkningar av Jesus död på korset.  Därför är det av viktigt för Brock att Jesus 

istället tolkas utifrån att han får människor att leva hela och rättvisa liv.83   

 

Vidare i den andra modellen kritiserar Parker det som hon benämner som självutgivande kärlek. 

Parker kritiserar att själviskhet har beskrivits som kärnan till människors misslyckande. Det 

som botar denna själviskhet är kärleksfull omsorg för andra människor. Parker beskriver att 

denna modellen presenterar att kärleken transcenderar människans själviskhet, således 

beskriver den att individer blir frälsta genom att gå in i ett liv av självuppoffrande.  Detta leder 

till ett ideal av kärlek för andra människor och att inte fokusera på sig själv. I denna modell blir 

Jesus viktig eftersom han förkroppsligar den kärleksfulla omtanken för människor och kallar 

människor till att älska sin nästa. Jesus död på korset övervinner den själviska synden.84 

Människan ska ta på sig korset och bära bördorna som kommer när människan har osjälvisk 

omsorg om andra.85  

 

Parker anser att problemet i denna modellen beror på idealet om den självutgivande kärleken 

eftersom den inte problematiserar att det som har beskrivits som synd hos kvinnor inte har varit 

själviskhet.  Kvinnors synd kan istället anses vara motsatsen av själviskhet, således snarare 

förstås som avsaknaden av ett jag eftersom kvinnor ofta har varit kulturellt betingade att ha 

                                                             
81 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 29- 31. 
82 Ekstrand och Bråkenhielm ”Kristen försoningslära genom tiderna” I Tala om försoning, s. 49. 
83 Brock i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s.148. 
84 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s.32. 
85 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s.33.  
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omtanke om andra, istället för sig själva.  Detta är problematiskt eftersom det leder till en 

självförnekelse hos kvinnor och dessutom vidmakthålls sexistiska sociala strukturer eftersom 

det bidrar till att upprätthålla en kulturell föreskriven roll. Denna tolkning signalerar enligt 

Parker således att mäns tankar och behov är viktiga, men inte kvinnors.  Den kristna teologin 

har presenterat Jesus som både norm och modell för den självutgivande kärleken och därför 

övertygas människor till att tro att sexism är gudomligt sanktionerad. Sålunda blir 

självuppoffrande till en dygd som blir problematiskt för kvinnor.86 

 

Den tredje modellen benämner Parker som Guds korsfästa folk. Den teologiska tolkning som 

Parker presenterar är utifrån befrielseteologin som fokuserar på att få slut på förtryck och 

orättvisor. Befrielseteologin fokuserar i synnerhet på att bemöta förtryckande system och det 

som avhumaniserar, även om det finns en risk av våldsamt motstånd.  Jesus beskrivs som den 

revolutionära aktivisten. Befrielseteologin anser att kristna martyrer är världens hopp och 

Kristus närvaro.  Parker identifierar att problemet i denna modell blir en idealisering av att 

acceptera våld samt dess glorifiering av Guds korsfästa folk.87  Alla lider av samma anledning, 

där de med makt vinner på ett orättvist system som upprätthålls genom våld, tvång och 

exploatering.  Parker beskriver att detta motstånd är en form av transformerande handling. Det 

är motstånd som räddar folk, inte våldet från förtryckare.  

 

Den fjärde kritiken riktas mot ytterligare en modell från befrielseteologin och en äldre förståelse 

av försoningsteologi, som Parker benämner moral influence – teorin som innebär att Guds 

kärlek och försoning blir synlig i Jesus död på korset. 88 I denna kritiken fokuserar Parker på 

hur befrielseteologin förstår korsets makt. Parker beskriver att befrielseteologin utgår ifrån 

Pierre Abelards moral influence- teori som är en äldre försoningsteologisk tolkning.  Abelard 

argumenterade mot tolkningen av att se Gud som en kränkt härskare vars ära upprättades genom 

sin son Jesus död på korset.   Problemet är hos Abelard istället att människan varken ser sin 

egen synd eller Guds nåd. Det är Guds sons död som för människan ansikte mot ansikte med 

ondskan.  Problematiken i denna modellen är att Kristus blir utsatt för våld, istället för att vända 

sig mot sina fiender. Kärleken är så stor att den håller inne ondska när den möter ondska och 

istället synliggör Guds nåd och godhet.  Människor skulle beröras till att sluta förneka Gud och 

                                                             
86 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 36–37.  
87 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s.39. 
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öppna sina hjärtan för att ta emot Guds nåd.89  Problemet i denna modell är enligt Parker att 

befrielseteologin ofta bidrar till ett glorifierande av lidande och offer, således lämnar denna 

teologi den som är utsatt för våld försvarslös.  Parker anser att teologin måste formuleras med 

perspektiv att den håller livet för heligt och tar hänsyn till de människor vars liv har blivit 

förstörda av våld och svek. Parker är kritiskt mot att våldsamma förövare har empati och moral 

att bli berörda av andra människors lidande. 90  

 

Parkers femte kritik riktas mot det som hon benämner själens mörka natt.  Parker beskriver 

denna modell som att Jesus visar på vägen till liv genom att dö och uppstå, således är det denna 

vägen som tar oss genom lidandet och oro till ett nytt liv.  Människan behöver likt Jesus dö från 

allt som separerar hen från Gud som en form av andlig död som krävs innan människas själ är 

förnyad i anden.91 Enligt Parker blir detta en form av mystik i form av att dö och uppstå i relation 

till korset och bildar ett andligt mönster.  Det är genom den mörka natten, genom den andliga 

döden som människan kämpar efter att finna liv.   

 

Parker kritiserar denna modell eftersom teologin presenterar en andlig och etisk makt då den 

hävdar att Gud blir oss nära i dödens skugga. Parker anser att denna sorts teologi har en tendens 

att misslyckas med att tjäna livet eftersom den främst fokuserar på döden.92 Parker anser att 

Jesus död ska förstås som en offentlig avrättning utfört av ett förtryckande imperium. Det 

problematiska i modellen är att våldet vid Jesus död mystifieras. Parker ställer sig därför frågan 

vad som händer när våldsamma verkligheter förvandlas till andliga läror?  Parker kritiserar 

denna teologiska tolkning eftersom hon anser att smärtor som människor känner i svåra 

livssituationer är något som ska göra personer starkare i sin tro. Parker ger ett exempel på en 

mamma som har förlorat sin son till självmord.  Parker problematiserar det faktum att händelsen 

skulle vara något kvinnan behöver stå ut med eftersom det skulle bidra till att stärka hennes tro 

och ha en mening. Parker anser att det tar bort kvinnan från verkligheten av att förlora sin son 

och att Gud blir den som ger händelsen till henne.93   

 

Parker anser att det är problematiskt att förstå Jesus korsfästelse som en metafor för en andlig 

förvandlingsprocess eftersom den bidrar till att rättfärdiga våld som heligt. Smärtan kan då 

                                                             
89 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 40.  
90 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 41.  
91 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 42. 
92 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 43. 
93 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 44  
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förstås som en helig handling och våldet beskrivs som att det disciplinerar människans själ.  

Problematiken är att lidande görs till andlighet och att Gud blir den som skapar smärtan och 

använder smärta för att rena människan. Korsets mystifiering lär oss att våldet är Guds sätt av 

att förändra människan och gemenskap till ett större andligt välmående. Parker argumenterar 

för betydelsen av att Gud inte är den som skapar mänskligt lidande och inte sanktionerar ondska 

och tortyr.  När människan möter smärta beskrivs det som att Gud testar eller erbjuder en 

välsignelse som inte ännu går att förstå.94 Parker anser att människan behöver möta smärtan 

utan gudomligt tillstånd och att sörja fullt ut och möta det direkt, utan att försöka skymma undan 

människors hemskheter och våld.   Den mörka natten beskrivs som svår och som en natt utan 

tröst. Parker hävdar att om en har kärlek för människor ska en ge dem sanningen och inte hålla 

tillbaka av rädsla för att göra dem arga.  

 

Den sjätte typen av försoningslära som Parker kritiserar benämner hon den korsfästa Guden.  

Jesus korsfästelse är det som beskriver att Gud är med människan i hennes smärta. Det är korset 

som beskriver den fulla betydelsen av hur mänsklig existens upplevs.  Parker beskriver ”to be 

human includes humilation, betryal, physical torment, abandonment, isolation and the collapse 

of hope” Det är korset som gör att Gud kan känna mänsklig sorg, då Gud förstår människan 

fullt ut. Jesus blir den gudomliga medmänniskan, som får stå för den lidande mänsklighet som 

blir offer för våld och misshandel.  Det finns inget i en människas liv som kan hända, som Gud 

själv inte har varit med om och erfarit enligt den här modellen.  Denna syn minimerar inte 

smärtan genom att säga att det är en välsignelse från Gud, utan den möter våldets verklighet 

utan att förneka det.95  

 

Parker ställer sig utifrån den här synen på korset frågan om Jesus behöver dö för att människor 

ska få kunskap om Guds närvaro. Parker frågar sig, eftersom Gud dör på korset, var finner 

människan hopp?  Enligt Parker blir inte en korsfäst Gud en befriare, försonare eller frälsare. 96 

Parker anser att varje form av teologi med utgångspunkt i korset ger en mystifierad bild av våld 

och bidrar till att ge en farlig falsk tröst.  Parker anser att dessa tolkningar av Jesu död på korset 

har bidragit till att rättfärdiga våld mot kvinnor och barn, att glorifiera lidande och smärta och 

förnekande av förlust.97 Offret blir helt enkelt ihopkopplad med korset. Parker anser att 

                                                             
94 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes. s. 44. 
95 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes. s. 46. 
96 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes. s. 47. 
97 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 48. 
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påståendet att de som avrättade Jesus på korset gjorde något som var historiskt nödvändigt för 

frälsning blir att säga att terrorism är positivt, och att tortyr och mord därför skulle vara Guds 

vilja. Utifrån detta anser Parker att det problematiska med denna försoningsteologiska 

tolkningen är att det statliga våldet mot Jesus tolkas som en form av nära våld.  Det blir en 

tolkning av en form av andlig övergång mellan Gud fadern och sonen.98  

 

2.3 Sex kritiska modeller av försoningsteologi och korsteologi 
 

Under detta avsnitt presenterar jag min kritiska analys av Brock och Parkers framställning. Först 

kommer jag att ge en kort sammanfattning av de sex modeller som jag har redogjort för. 

Därefter analyserar jag Brock och Parkers kritik och utifrån deras kritik kommer jag formulera 

kritiska analysfrågor att utgå ifrån för att analysera de lutherska feministiska teologerna.   

 

Den första modellen beskrivs som att Jesus tar på sig straffet för mänsklighetens synd.   

Brock och Parker kritiserar denna modell eftersom att tolkningen att Jesus lyder Gud och tar 

sitt straff blir ett ideal för människor som i synnerhet blir problematiskt för kvinnor i 

våldsamma relationer. Problematiken i modellen beskrivs i termer av att en inte ifrågasätter 

sin relation utan att kvinnor anser att det är sin plikt att vara kvar i en våldsam relation.  Det 

som är problemet i denna modell enligt Brock och Parker är att lydnad blir det ideal som 

upphöjs vilket i sin tur blir problematiskt för människor som lever i våldsamma relationer.  

Den andra modellen problematiserar begreppet självutgivande kärlek. I traditionell teologi har 

synd beskrivits som själviskhet och dess lösningen den självutgivande kärleken, det som kan 

hindra själviskheten. Detta anser inte Parker stämma överens med kvinnors synd.  Utifrån det 

perspektivet blir den självutgivande kärleken som ideal problematiskt för kvinnor eftersom de 

offrar sig själva genom att stanna kvar i relationer. Brock och Parker problematiserar således 

att kvinnors synd behövs beskrivas i andra termer än själviskhet.  Precis som i föregående 

modell är det idealet av lydnad som problematiserats utifrån det självutgivande idealet. Parker 

problematiserar följande modell eftersom den gör att kvinnor stannar kvar i relationer som är 

skadliga.  

Den tredje modellen har sin utgångspunkt i befrielseteologi och beskrivs som Guds korsfästa 

folk. Parker beskriver att problemet i följande modell innefattar risken att acceptera våld och 

                                                             
98 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 49. 
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ofrivilligt lidande, istället ska fokus handla om människors förmåga till transformerande 

handlingar av att göra motstånd och inte ge lidandet från den som förtrycker betydelse.  

Följande modell visar på problemet när lidande blir ett ideal och ett mål att sträva efter, enligt 

Parker är det något som behövs ifrågasättas.  

Den fjärde modellen utgår ifrån hur befrielseteologin beskriver moral influence - teorin. Den 

modellen berör att människan inte ser sin egen synd. Samt att Jesus utsatte sig för våld och 

inte gjorde motstånd.  Detta som ideal för människor blir problematiskt i enlighet med tidigare 

modeller, eftersom att människan stannar kvar i relationer som är skadliga och anses ska 

uthärda sitt lidande.   

Den femte modellen beskriver Parker som själens mörka natt, som innebär att människan får 

liv genom att dö och uppstå i relation till korset. Detta blir problematisk enligt Parker 

eftersom det blir till en bild för ett andligt mönster. Där mörkret i en människas liv riskerar att 

ses som meningsfullt och att det är en människas mörker som för en till livet, istället för att 

ifrågasättas. Denna modellen riskerar därför att fokusera mer på döden istället för det som ger 

liv.  Problemet enligt Brock och Parker blir således även att mörkret och lidande i en 

människas liv tolkas som meningsfullt.  

Den sjätte modellen beskriver Parker som den korsfästa Guden. Enligt Parker presenterar 

denna modell att Gud är med människan i hennes smärta genom Jesus död på korset.  Korset 

ger oss kunskap om den mänskliga existensen och som en del av att vara människa är att möta 

svek, förnedring och övergivenhet.   Kritiken som riktas mot denna modell är var människan 

får hopp ifrån om det är Gud som dör på korset. Enligt Parker är följande modell även 

problematiskt eftersom den har rättfärdigat våld mot barn och kvinnor.  

Den övergripande problematiken i modellerna är att våld och lidande på olika sätt blir ett ideal 

för människor och tolkas som meningsfullt. Det blir problematisk eftersom det hindrar 

människor att reagera mot det våld och lidande som de möter. Korset blir problematiskt som 

symbol eftersom den har rättfärdigat våld mot barn och kvinnor enligt Parker. 

Sammanfattningsvis har Brock och Parker problematiserats utifrån aspekter av tolkningar av 

försoningsteologi berörande begreppen lydnad, självuppoffrande kärlek och att modellerna 

förstärker och bidrar till lidande och våld.  Den övergripande problematiken för Brock och 

Parker är att tolkningar av Jesus korsfästelse har frälsande betydelse för människor och utifrån 

detta perspektiv bidrar till lidande för människor. I deras framställning blir det synligt det 

Camnerin beskriver att den feministiska försoningsteologin kritiserar föreställningar om offer 
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och underkastelse som ideal, speciellt för de kvinnor barn och kvinnor som lever i 

misshandelssituationer. Ytterligare en aspekt som Camnerin tar fasta på som blir tydlig i Brock 

och Parkers framställning är uppfattningar om Jesus lidande och död som frälsande. Detta blir 

framförallt synligt i den modell som definieras som den objektiva försoningsläran, där Gud 

kräver offret på sin son för att frälsa världen.  Detta bidrar till att lidande och våld befästs och 

förhärligas och straffet ses som nödvändigt och till och med som något gott. Detta är synligt i 

den första modellen som Parker kritiserar som hon benämner som Jesus tar på sig straffet. 99   

 

Brock och Parker problematiserar flera viktiga aspekter av när tolkningar av försoning och 

korsteologi har blivit problematiska. Utifrån den aspekten synliggör de ett viktigt kritiskt 

element att ha med sig in i reflektion med de lutherska feministiska teologerna. Brock och 

Parker bidrar med sin radikala feministiska kritik med som ett kritiskt verktyg för att se hur de 

lutherska feministiska teologerna bemöter deras kritik.   Därför formulerar jag utifrån Brock 

och Parkers kritik två analysfrågor som är till hjälp för att se hur de lutherska feministiska 

teologerna förhåller sig till modellerna som Brock och Parker utvecklar, således prövar jag 

utifrån frågorna i vilken mån och hur de lutherska feministiska teologerna förhåller sig till detta.  

Utifrån detta ställer jag två övergripande frågor.  

 

1. Hur förhåller sig och argumenterar de lutherska feministiska teologerna till Brock och 

Parkers modeller? 

2. Hur hanterar de lutherska feministiska teologerna den kritik som Brock och Parker riktar 

mot korsteologi och försoningsteologi? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 Camnerin, Försoningens mellanrums, s. 59.  
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3. Thompson – vänskap som en metafor för 

försoning   
 

I följande avsnitt analyserar jag Thompsons feministiska korsteologi utifrån Camnerins 

försoningsteologiska analysmodell med begreppen från, övergång och till. Vidare undersöker 

jag hur Thompson förhåller sig till Brock och Parkers kritik.  Thompson utgår från luthersk och 

feministisk teologi. Thompson anser att det finns likheter i den feministiska teologins uppdrag 

och vad Luther gjorde i sin teologi, eftersom hon förstår båda som teologiska reformatorer.100  

Thompson urskiljer två strömningar i den feministiska teologin, en revolutionär och en 

reformistisk. Thompson utgår ifrån en reformistisk teologi, men tar samtidigt hänsyn till den 

revolutionära i sin framställning. Enligt Thompson utmanar den revolutionära teologin den 

dominerande teologiska visionen genom att den kritiserar traditionell antropologi och 

kristologi. Den reformistiska feministiska teologin delar den revolutionära kritiken men anser 

att samma tradition som har förtryckt och exkluderat kvinnor även har möjlighet till att skapa 

ett inklusivt, befriande och frälsande budskap för kvinnor. Den reformistiska traditionen som 

Thompson utgår ifrån består av tre punkter, dessa är kritik, återfående och rekonstruktion.101  

Begreppet kritik innebär att uppmärksamma och se problem, samt analysera och arbeta för att 

lämna förtryckande tolkningar i den kristna traditionen.  Begreppet återfående innebär att finna 

motnarrativen i bibeln och i teologihistorien som är annorlunda än den patriarkala historien.  

Rekonstruktionen innebär att feminister arbetar för att rekonstruera de grundläggande 

symbolerna i en kristen tro för att skapa en inklusiv teologi som leder till en befriande tro och 

praktik. Thompson följer en liknande form av trestegsmetod i sin teologi som hon anser att 

Luther och feministiska teologer använder sig. För det första utgår feministiska teologer och 

Luther från en misstänksamhetens hermeneutik som innebär att tolka och läsa texter kritiskt. 

För det andra utgår båda från en kritisk metod och för det tredje använder sig båda av en 

experimentell dimension i teologin.102   

 

                                                             
100 Thompson, Crossing the Divide, s. 98. 
101 Thompson, Crossing the Divide, s. 99.  
102 Thompson, Crossing the Divide, s. 102.  
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3.1 Från   

I följande del redogör jag för det som berör tolkningar av från i Thompsons framställning.  

Fokus i Thompsons framställning av från är främst synd, människans villkor och existens i 

relation till det bibliska narrativet om Sara och Hagar samt förståelsen av lidande.  

Synd 

Thompson beskriver att det som har ansetts vara synd i den traditionella kristna teologin har 

kritiserats från ett feministiskt teologiskt perspektiv eftersom den antagit att mäns erfarenheter 

är universella. Den feministiska teologin söker därför efter nya sätt att beskriva kvinnors synd.  

Människan ska enligt Thompson förstås som både rättfärdig och syndare och i en feministisk 

korsteologi kan denna innebörden få en vidare betydelse. Enligt Thompson innebär det att en 

korsteologi kan leva med och mot den synd som fortsätter att förstöra det mänskliga livet.103 

Thompson argumenterar för att människan inte vill bekänna sin synd, konfrontera de människor 

som den har skadat eller bekänna att människan har ett behov av helande och frälsning. En 

feministisk korsteologi kan enligt Thompson samtala om Guds främmande verk som blir synligt 

när människan erkänner sin benägenhet till synd. 104 

Utifrån begreppet synd problematiserar Thompson kvinnors relationer och visar på att en 

korsteologi bör se de prövningar och påfrestningar som finns i kvinnors liv.105 Thompson 

betonar att kvinnor ofta lider av brustna relationer och ofta även tar på sig ansvaret för att 

försöka hela dessa. Kvinnor frestas till synd genom maktmissbruk och möter prövningar i 

relationer som är brustna och skadade.106   

Thompson tar hjälp av Luthers begrepp Anfecthung för att beskriva kvinnors synd.107 

Anfecthung är enligt Thompson en del av det kvinnliga jaget som innebär att kvinnor kan göras 

ansvariga för sin egna personliga synd, såväl som sambandet med strukturer som är utanför 

jaget. Thompson argumenterar således för att kvinnor kan vara en del av vad Luther beskriver 

som en syndare.108  I nutida teologiska termer behöver det kvinnliga jaget frias från den 

patriarkala förväntan att kvinnor ska offra sig själva för andra eller från härlighetsteologins 

                                                             
103 Thompson, Crossing the Divide, s. 139-140. 
104 Thompson, Crossing the Divide, s. 152. 
105 Thompson, Crossing the Divide, s. 109. 
106 Thompson, Crossing the Divide, s. 110. 
107 Begreppet Anfecthung innebär erfarenhet av prövning eller frestelse inom en kontext av rädsla. Thompson 

citerar Grace Jantzen för att förklara begreppet Anfechtung “Derelicition of the absence of God which for the 

Christian is the ultimate hell” Thompson, Crossing the Divide, s. 163 not 5.  
108 Thompson, Crossing the Divide, s. 110. 
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antagande att kvinnor har möjlighet att tillsammans med andra kvinnor hela och vårda alla 

brustna relationer.109  Thompson relaterar även detta till Luthers term av Anfechtung som 

innebär en rädsla för upplevelsen av Guds frånvaro i form av prövningar och frestelser.  

Thompson anser att prövningar som kvinnor möter är depression, ångest och ätstörningar.110 

Thompson förstår även synd som den skada som människan orsakar varandra.111  Det kan 

förklaras utifrån begreppet strukturell synd. Den strukturella synden är enligt Thompson utanför 

kvinnans jag och berör perspektiv som klass, etnicitet och sexualitet.112  

 

Människans villkor, ambivalens och existens: Sara och Hagar  

Thompson börjar sin diskussion om den mänskliga existensens villkor utifrån det bibliska 

narrativet om Sara och Hagar.  Detta i likhet enligt Thompson med en luthersk tradition, 

eftersom Luther själv använde sig av bibelns narrativ för att beskriva människans villkor. 

Fokuset hos Thompson är tolkningen av karaktärerna Sara och Hagars mänsklighet. Thompson 

använder sig av narrativitet för att reflektera kring vad en korsfäst existens innebär och betonar 

att den rymmer känslor av smärta, lidande, misshandel och besvikelse. 113  I narrativet om Sara 

och Hagar finner Thompson att en människa inte antingen är offer eller förövare, utan att en 

människa kan vara både och. Våldet som kvinnor upplever är enligt Thompson inte vertikalt, 

där männen är förövare utan våldet är både horisontellt och vertikalt i kvinnors relationer med 

varandra och deras barn. En faktor i kvinnors relationer som rymmer horisontellt våld anser 

Thompson vara klass och etnicitet, eftersom det splittrar och hindrar solidaritet mellan kvinnor.  

Kvinnors liv kan förstås i relation till de bibliska karaktärerna Sara och Hagar som synliggör 

den brustna och splittrade verkligheten i kvinnors relationer. Från kan därför hos Thompson 

beskrivas i former av kvinnors brustna relationer. En feministisk korsteologi kallar enligt 

Thompson en sak för vad det är och önskar att undvika att upphöja visa kvinnor på bekostnad 

av andra.   

Luther gjorde en tydlig konstrast mellan Sara och Hagar. Sara ansågs vara trogen och lydig mot 

Gud medan Hagars olydnad synliggjorde hennes brist på tro. Thompson beskriver hur 

feministiska och womanistiska teologer istället betonar Hagar som en förtryckt hjälte och Sara 

                                                             
109 Thompson, Crossing the Divide, s. 111.  
110 Thompson, Crossing the Divide, s. 109.  
111 Thompson, Crossing the Divide, s. 114. 
112 Thompson, Crossing the Divide, s. 109.  
113 Thompson, Crossing the Divide, s. 141.  
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som en priviligierad kvinna som står i maskopi med förtryckande sociala system.114  Thompson 

framhåller att den nutida feministiska judiska exegetiken håller Sara och Hagar i en enhetlig 

spänning och hävdar båda karaktärerna utifrån deras synder och välsignelser.115  Thompson 

tolkar i enlighet med den nutida feministiska judiska exegetiken och  betonar vikten av att förstå 

helheten av den mänskliga existensen, där en kvinnas agens och offrande vävs samman.116 

I det bibliska narrativitet presenteras Sara som Abrahams fru. En viktig del i berättelsen är att 

Hagar trots sin slavstatus, blir bärare av ett gudomligt löfte och att hon genom sin son, ska bli 

bärare till en stor nation. Den feministiska teologin reflekterar kring hur synd kan bidra med 

skadlig påverkan för kvinnor och detta synliggörs i narrativet om Hagar som har blivit påverkad 

psykologiskt, andligt och fysiskt av misshandel.117 Historien om Sara och Hagar presenterar att 

Gud möter människan på oväntade platser i enlighet med en korsteologisk vision.  

Vidare reflekterar Thompson över Sara och Hagars existentiella tillstånd.118 Sara och Hagar är 

bärare av korsfästa erfarenheter och beskrivs som offer, men de bär också på fler perspektiv. 

Enligt Thompson lever Sara och Hagar med och inför en Gud som är aktiv och samtidigt gömd, 

en Gud som ger hopp till dessa kvinnor och till andra som tar del av berättelsen om dem. 

Människan beskrivs utifrån att den har en benägenhet att synda, men Thompson betonar även 

den redan existerande väven av moraliska tvetydigheter som Sara och Hagar, samt andra 

människor lever, rör sig och blir till i. Thompson argumenterar för att människan har en tendens 

att vara del av relationer där den kan bli både offer och förövare på samma gång. 119   

Lidande 

Ytterligare en aspekt av från i Thompsons teologi är det som berör frågan om lidande. 

Thompson argumenterar för att en korsteologi bör skilja mellan olika typer av lidande. Frågan 

som ställs i relation till lidande är om betoningen på korsets betydelse även föreskriver lidande 

för kristna.  Thompson anser att det i Luthers korscentrerade vision finns ett motstånd till att 

bära korset såsom det förskrevs av den medeltida kristendomen.    Thompson säger ”suffering 

                                                             
114 Thompson, Crossing the Divide, s. 142.  
115 Thompson, Crossing the Divide, s. 142. Thompson hänvisar till Amy Jill Levine behandling av Sara och 

Hagar ” Settling at Beer-lahai-roi” i Daugthers of Abraham: Feminist Thought in Judaism, Christianity, and 

Islam. Vidare hänvisar Thompson till Sarah the Priestess: The First Matriarch of Genis och Hagar the 

Egyptian: The lost tradition of the Matriarchs av Savina J. Tebal.  
116 Thompson, Crossing the Divde, s. 142. 
117 Thompson, Crossing the Divide, s. 144. 
118 Thompson, Crossing the Divide, s. 146. 
119 Thompson, Crossing the Divide, s. 147. 
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under one´s own cross should never become a human invention, a technique, or a work”. 120 

Thompson anser att kristna inte behöver offra eller lida för att göra sig värdiga inför Gud. 

Thompson frågar sig om en korsteologi har resurser för att motstå de strukturer och 

våldsförövare som ålägger smärta på sina offer.121 Korsteologin, hävdar Thompson, bör vid 

mötet med en brusten kvinna predika tröst berörande Guds närvaro, istället för att korsfästa 

henne vid lagen. 122 Luther har i sin teologi omsorg om personer som det har syndas mot.  Gud 

är den som är med offer och blir arg över orättvisor som har gjorts mot en oskyldig person. Gud 

tröstar den som är skadad och brusten på samma sätt som en mor tröstar sitt barn.  

Thompson betonar att en människa har förmågan att vara både offer och förövare i frågan om 

lidande.  Enligt Thompson bör en diskussion om lidande även inkludera naturkatastrofer, som 

översvämningar och svält. Thompson beskriver att det finns lidande som det inte går att 

förklara, som personliga tragedier som ett dödfött barn, cancer eller Alzheimers sjukdom.  I en 

diskussion om lidande behöver den således beröra de aspekter av livet som inte går att förklara. 

123 

Sammanfattningsvis presenterar Thompson från som synd, människans villkor och existens 

utifrån berättelsen om Sara och Hagar och lidande. Thompson beskriver synd i termer av att 

människan bär på en synd, men att människan har benägenhet till att vara både offer och 

förövare. Thompson synliggör detta perspektiv utifrån det bibliska narrativet om Sara och 

Hagar. Thompson beskriver lidande utifrån aspekten att det finns lidande som inte går att 

förklara.  

 

3.2 Övergång 

 

I denna del presenterar jag det hos Thompson som passar under rubriken övergång.  Det som 

Thompson beskriver som övergång berör främst kristologin och hennes feministiska 

korsteologi.  Övergången berör frågan om varför Jesus behöver dö och vad hans död ges för 

betydelse.  

                                                             
120  Thompson, Crossing the Divide, s. 113. 
121 Thompson, Crossing the Divide, s. 113. 
122 Här finner jag att Thompson blir problematisk i sin tolkning av lagen, detta trots att Thompson betonar att 

lutherska och feministiska teologer bör vara uppmärksamma på hur lagen tolkas.  
123 Thompson, Crossing the Divide, s. 153. 
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Kristologi  

Enligt Thompson anser en feministisk korsteologi att Jesus med sitt liv och undervisning 

upprörde de patriarkala strukturerna i hans tid. 124 Det är narrativitet om Kristus som Thompson 

betonar behöver vara det perspektiv som formar och leder den mänskliga existensen. 125  

Thompson anser att en feministisk korsteologi innebär att leva i det hopp som finns kvar trots 

dödens närvaro och det som förstör livet.126  

Det Luther kallar härlighetsteologi kritiserar en feministisk korsteologi. Kritiken mot 

härlighetsteologi innebär att kritisera orättvisor utanför kyrkan. Detta innebär således att en 

politisk korsteologi är nödvändig och en ofrånkomlig förläggning av Luthers korsteologi. I 

evangeliet hörs berättelsen om korset som ger hopp trots alla bevis som finns på motsatsen, om 

att död, lidande, smärta och förstörelse inte ska vara bestående. 127 

Thompson argumenterar för lagens nödvändighet i relation till evangeliet. När Thompson 

analyserar lagen argumenterar hon för att människor behöver höra dess negativa dom.128 Lagens 

negativa dom kommer enligt Thompson in i människans liv och bryter det bekväma livet och 

en teologi som endast fokuserar på evangeliet utan att se lagens roll.  Lagens dom bryter igenom 

och belyser strukturer som skadar och förtrycker. En korsteologi förstår att begreppen lag och 

evangelium är oskiljaktiga, samt begreppen dom och rättfärdiggörelse, död och uppståndelse, 

lidande och hopp, samtidigt som begreppen hela tiden behöver omformuleras.129   

En korsteologi utgår enligt Thompson ifrån att korsets hårda verklighet var skrämmande för 

Jesus, hans vänner och följare och för de som fortsätter att följa honom.  I tolkningar av korset 

är det viktigt att se att evangeliets berättelse inte slutar med korset. Korshändelsen behöver 

enligt Thompson beskrivas i relation till uppståndelsens ljus för att bli en hoppets teologi. 

Luther såg detta som en nödvändig del av korsteologin och därför anser Thompson att en 

                                                             
124 Se Amy Jill Levine, The Missunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus för en 

problematisering av påsteåndet att Jesus upprörde de patriarkala strukturerna i hans tid. Om en sådan betoning 

görs ska det tolkas som en del av den judiska kontext Jesus verkade i.  
125 Thompson, Crossing the Divide, s. 124. 
126 Thompson, Crossing the Divide, s. 139-140. 
127 Thompson, Crossing the Divide, s. 140-141. 
128 Se Klawans, Jonathan ” The Law” I Levine, Amy-Jill And Marc Zvi Brettler, The Jewish Annoted New 

Testament: New Revised Standard Version Bible Translation. s. 515- 518 för en problematisering av endast 

betona lag i relation till negativ dom  
129 Thompson, Crossing the Divide, s. 140-141. 
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feministisk korsteologi betonar att hoppets betydelse måste vara tydligare än i Luthers 

korsteologi. 130 

Thompson bygger vidare på detta utifrån evangeliets berättelser om Petrus och Paulus. De 

illustrerar varför en korsteologi betonar att det endast är genom att se sin egen benägenhet till 

synd, och ens egna möjlighet till att bli ett offer, som man ges gåvan av tro, hopp och 

möjligheten till en förvandlad existens.   Jesus Kristus är det enda offret som aldrig har haft 

rollen som förtryckare. De goda nyheterna kommer genom att människan möter sin synd, 

komplexitet och sig själv som offer.131 Den feministiska teologin har riktat kritik mot Jesus 

lidande och död som en unik händelse. Ett argument för detta är att lidande och död blir till en 

nödvändighet som tar bort betydelsen och verkligheten för de människor som lider.  

En feministisk korsteologi skiljer på Jesus som offer och allt annat lidande.  En feministisk 

korsteologi vill ta hänsyn till båda dessa perspektiv. En feministisk korsteologi bör enligt 

Thompson betona vikten av att inkludera människors erfarenheter av misshandel, sexuella 

övergrepp samt problematiken med miljöförstöring.  För den kvinna som är offer betonar 

Thompson att det är den feministiska korsteologins uppdrag att kalla trakasserier för vad det är 

och betona Guds närvaro och solidaritet.132 

 

The continued crucifixion of women from AIDS, mutilation, rape, as well as the dehumanization of those 

in prison, convicted of harmful crimes – all persist in opposition to God´s reign. We come to be judged by 

the crucified Christ who is at some point our victim, because he stands with any and all who are 

victimized.133   

 

Korsteologi och vänskap som en metafor för försoning 

Feministiska teologer har problematiserat tolkningar av kristologi och korsteologi och fokuset 

har varit på frågan om en manlig frälsare som ställs inför orättvist lidande och en våldsam död 

för att rädda mänskligheten. Detta leder enligt feministiska teologer till skada för kvinnor. 134 

Thompson anser att det är viktigt att vara medveten om att korsteologin har tolkats 

problematiskt för att den ska kunna omtolkas och bli en symbol för en feministisk teologisk 

                                                             
130 Thompson, Crossing the Divide, s. 148. 
131 Thompson, Crossing the Divide, s. 149. 
132 Thompson, Crossing the Divide, s. 150. 
133 Thompson, Crossing the Divide, s. 152. 
134 Thompson, Crossing the Divide, s. 100. 
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vision.  Detta är på grund av korsteologins historia och dess negativa effekter som många 

feministiska teologer har lämnat den som en teologisk meningsfull symbol. Thompson anser 

att det är svårt att ignorera korset eftersom den är en del av den kristna teologihistorien, 

samtidigt kan korset inte användas utan att först synliggöra hur tolkningar av korset har varit 

problematiska.  För Thompson är Luthers korsteologi inte först och främst kristologisk, utan 

även en vision om en förändrad verklighet. 135  

En feministisk korsteologi kan inte frångå att Jesus dör en våldsam och brutal död eller hans 

uppståndelse.  Samtidigt kan en korsteologi inte heller ta bort korset och uppståndelsen för att 

förstå försoningen.  För den feministiska korsteologin som vill synliggöra våldet mot kvinnor 

måste det våld som har rättfärdigas genom försoningsteologin relateras till ett samtal om hur 

Kristus försoning genom korset är nödvändigt för människan.  

Thompson utgår från att en feministisk korsteologi behöver kalla en sak för vad det är och bör 

visa korset för vad det är, nämligen utifrån dess betydelse i det romerska antika samhället som 

ett tortyrredskap och avrättning av fångar.  Den feministiska teologin behöver beskriva den 

historiska verkligheten vid Jesu korsfästelse.136 Thompson använder sig av korsteologin som 

sitt kritiska verktyg och utgår ifrån att korsteologin som verktyg kan motverka 

härlighetsteologin som förtrycker kvinnor.  I sin tolkning att lokalisera var Kristus finns idag, 

möter Thompson Kristus i den korsfästa kvinnan.137 

Den feministiska korsteologin kan inte förneka våldet som är en del av passionsberättelsen med 

Kristus brutala död och uppståndelse. En korsteologi behöver enligt Thompson inkludera 

relationen mellan korset och uppståndelse i ett samtal om förståelsen av försoning.  Om den 

feministiska korsteologin önskar att synliggöra och namnge våldet mot kvinnor som har 

rättfärdigats genom försoningsteologi, behövs ett skifte i hur Kristus försonade arbete blir 

nödvändigt.    

Thompson vill använda sig av Luthers bild för det saliga bytet och tolka om det på ett nytt sätt.  

En metafor som Luther använder för att illustrera det saliga bytet är bilden av Kristus som en 

brudgum som gifter en ”poor wicked harlot” och tar på sig alla hennes synder och räddar henne 

från rättmätig fördömelse. Enligt Thompson blir Luthers metafor problematiskt på grund av 

dess sexism eftersom bilden av Kristus som räddar mänskligheten genom en ondskefull kvinna 

                                                             
135 Thompson, Crossing the Divide, s. 101 
136 Thompson, Crossing the Divide, s. 135 
137 Thompson, Crossing the Divide, s. 125 
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blir problematisk ur ett feministiskt perspektiv. Istället för att använda sig av Luthers bild av 

det saliga bytet är det istället bättre med metaforer som passar den feministiska korsteologin.138 

Thompson föreslår därför bilden av vänskap som en bild för att förstå försoning.  Gud försonar 

sig med världen genom att bli vän med den. Teologen Anna Mercedes beskriver att centralt för 

Thompsons är hennes förståelse av försoning som vänskap.  Där Guds försonande verk sker på 

korset genom att Jesus blir vän med mänskligheten.  En del av begreppet vänskap har 

innebörden att vänner fritt väljer att vara i relation till varandra.  Detta blir enligt Thompson en 

bra bild för att visa på Jesus önskan att ge sitt liv som en vän som handlade fritt för sina vänner. 

139 Således beskriver Thompson att Jesus behöver dö för att det är genom korset och i sin 

vänskap till mänskligheten som försoning sker.  Central i Thompons förståelse av varför Jesus 

behöver dö är genom hennes metafor om vänskap, att Gud genom att dö och uppstå på korset 

blir vän med mänskligheten och upprättar den relation som har varit skadad.  

Den feministiska korsteologin har som uppgift enligt Thompson att hitta en bild som fungerar 

bättre för att utrycka relationen mellan Gud och människa. Bilden av Jesus som ger sitt liv för 

sina vänner betonar ”gåvo-karaktären” som är viktigt för Luther förståelse av vad Gud gjorde 

på korset.  Vänner väljer fritt varandra att vara i relation till varandra. 140 Bilden här blir inte att 

Jesus betalade en skuld till Gud utan att Jesus som en vän handlade fritt och gav sitt eget liv för 

sina vänner. Bilden av Jesus som en intim vän till sina lärjungar hjälper oss att koppla ihop 

lidande och försoning till Jesus liv och handlingar.  Jesus säger att hans vänner inkluderar 

skatteinsamlare och syndare, det ger förslag att när Jesus läger ner sitt liv för sina vänner bär 

han deras synder med.  Vänskapen visar även på syndens roll i att Jesus hamnar på korset. Jesus 

ord till Judas i Getsmanens trädgård är ”vän, gör vad du kom för”.  Jesus lägger ner sitt liv för 

sina vänner, för de som svek honom och för de som var trogna till honom.141   

Sammanfattningsvis fokuserar Thompson i sin framställning av övergång på vad en feministisk 

korsteologi innebär. Fokus hos Thompson är på hennes tolkningar av kristologi och korset.  

Korset förstår Thomspon utifrån aspekten som ett kritiskt verktyg att förstå verkligheten.  

Övergången blir tydlig hos Thompson utifrån att hon förstår försoning utifrån en 

vänskapsmetafor.   

                                                             
138 Thompson, Crossing the Divide, s. 136.  
139 Mercedes, Power For: Feminism and Christ´s Self Giving, s. 56. 
140 Thompson, Crossing the Divide, s. 136. 
141 Thompson, Crossing the Divide, s. 137. 
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3.3 Till   
 

I denna del redogör jag för det i Thompsons analys som kan presenteras under rubriken till.  

Enligt Thompson utgår en feministisk korsteologi ifrån en vision om vad det innebär att leva i 

korsets ljus och Kristus uppståndelse.142  Thompson anser att kvinnors relationer kan bidra med 

en helande kraft, men kritiserar att de upphöjs eftersom Thompson menar att det riskerar att bli 

en härlighetsteologi som glorifierar kvinnor.143   Ödmjukhet är centralt för korsteologin 

eftersom den pekar på att Gud har möjligheten att förvandla och befria kristnas liv. 144 

   

Hoppet 

Thompson utgår ifrån evangelieberättelsen om Maria Magdaelens möte med den uppståndne 

Kristus. 145 Maria Magdalena möter i Kristus inte bara den som är korsfäst utan även den som 

helade henne.  Marias hopp som har blivit skadat av Jesu korsfästelse kommer tillbaka igen i 

mötet med den uppståndne Kristus.  När Kristus kallar Maria anser Thompson att han inte bara 

ger hennes förflutna tillbaka utan även ger henne en framtid som gör det möjligt att leva 

annorlunda än där korsfästelsen slutar.  Marias frälsning kommer genom att hon tar emot sin 

mänsklighet och lever rättfärdigt och frälst utifrån den mänskliga existensen.  Det är mötet med 

uppståndelsen som beskriver det fortsatta livet i mörkret.  Thompson följer Luthers teologi 

kring tanken om att människan varje dag dör och uppstår med Kristus och genom detta är 

förlåten och given en kallelse.146   

 

Vänskap som en kristen kallelse 

Thompson använder sig av begreppet kallelse och ger begreppet innebörden att leva fullt inom 

världens begräsningar. Luther betonade att människan ska stanna kvar i Kristus kärlek. 147 

Innebörden av att leva i Kristus kärlek är enligt Thompson för den kristna gemenskapen idag 

                                                             
142 Thompson, Crossing the Divide, s. 139-140. 
143 Thompson, Crossing the Divide, s. 109. 
144 Thompson, Crossing the Divide, s. 111.  
145 Thompson, Crossing the Divide, s. 153. 
146 Thompson, Crossing the Divide, s. 154. 
147 Thompson, Crossing the Divide, s. 155. 
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att tjäna. Tjänande innebär en frihet att tjäna varandra utifrån andras behov och inte för 

människans egna behov av självrättfärdigande inför Gud.  

Thompson använder sig av bilden av vänskap som en kristen kallelse i vår nutida kontext för 

en feministisk korsteologi.  Enligt Thompson har vänskapen inte varit närvarande i den 

teologiska reflektionen.148 Thompson anser att en möjlighet till detta kan vara att det har ansetts 

vara en för vanlig relation för att vara bärare av det gudomliga.  Thompson beskriver att Guds 

gömda närvaro kan bli synlig genom relationer och att människan är kallad till att älska som 

Kristus älskade människan, då måste vänskapen sträcka sig vidare än att endast inkluderade 

människor som liknar en själv. Thompson hävdar att vänskapen som den är förkroppsligad i 

Kristus ger möjligheten för relationer att transcendera de strukturella barriärer som finns av 

klass, ras, sexuell läggning, ålder, religion och nationalitet.  Thompson bygger detta på vad 

teologen Sallie McFague observerar när hon uttrycker att vänskap inte främst behöver bygga 

på delande identiteter, utan på en gemensam vision som uppmanar till dialog och handlande.149   

Enligt Thompson utgår en feministisk korsteologi från att vänskap bör förstås reciprokt och 

vänder sig till Jesus som exempel för att finna berättelser om vänskap, där Jesus omsluter vänner 

som ansågs vara utanför hans egna vänskapskrets.   Thompson beskriver detta i ecklesiologiska 

termer med innebörden att vara kyrka är att vara tillsammans med andra kristna som en del av 

Kristi kropp. 150 

Vidare har feministiska teologer i nutiden betonat den ecklesiologiska förståelsen av kyrkan 

som en gemenskap av vänner.  Den feministiska korscentrerade visionen av kyrkan bygger 

enligt Thompson på Luthers vision av kyrkan som radikalt annorlunda än den hierarkiska 

institutionen i hans samtid.  Enligt Thompson innebär att vara i Kristus kärlek för en kristen 

både att leva i vänskap med alla Kristus vänner samtidigt som en inte distanserar sig själv från 

Kristus korsfästa och uppståndna verklighet. Thompson formulerar en ecklesiologi utifrån sin 

feministiska korsteologi där hon fokuserar på att vänners gemenskap tar sig uttryck genom 

dopet och nattvardens sakrament. Enligt Thompson är det genom dopet som en person blir en 

del av kyrkan och det är genom dophandling som vänskapen ges till människan. Thompson 

visar att människan genom dopet blir en del av korshändelsen och uppståndelsen som lovar 

människan seger över synd, lidande och död.151 

                                                             
148 Thompson, Crossing the Divide, s. 156. 
149 Thompson, Crossing the Divide, s. 155-157. 
150 Thompson, Crossing the Divide, s. 158. 
151 Thompson, Crossing the Divide, s. 158.  
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Enligt Thompson binder även nattvarden kyrkan till den korsfästa och uppståndne Kristus, 

eftersom det existerar ett samband mellan sakramentet och Jesus relation till sina vänner då 

delandet av en måltid är den äldsta ritualerna för vänskap. Enligt Thompson betonar en 

feministisk korsteologi i enlighet med Luther att nattvardsgemenskapen är mer än en subjektiv 

ihågkommande erfarenhet.  Genom nattvardens realpresens möter Kristus människan som 

bekänner sina synder och som en främling och offer och i nattvarden förkroppsligas hoppet.  

Nattvarden ger hopp då människan i mötet med Kristus blir upprättad och en älskad vän. 

Thompson utgår ifrån att människans förflutna inte definierar henne, utan att hon är förlåten, 

rättfärdigad och kallad till vänskap med alla Kristus vänner.   Detta för att kyrkan ska ta emot 

sin kallelse som Kristi kropp som en gemenskap av vänner som har möjlighet till ånger och 

öppenhet till en förvandlad existens. Thompson anser inte att kyrkan ska imitera Kristus lidande 

eller död, utan istället formulerar sin ecklesiologi utifrån att vara kvar i Kristus kärlek för sina 

vänner. Enligt Thompson innebär denna kallelsen att vara med de människor som lever, är 

brustna och i smärta och detta påverkar Thompson hur en kristen ska leva i världen. Den kristna 

kallelsen kallar människan till en vänskap som utmanar identiteter, både inom och utanför 

kyrkan.  Thompson anser att bära vänskapens kors innebär att lidande är en oundviklig del av 

den frälsta existensen.152 

Att vara i Kristus kärlek ger oss möjlighet till en helande vision för människor som är i 

situationer där lidande, förnekande och hat dominerar.  Det innebär även att kristna ska öppna 

upp sig för andra människors behov och delta i processer av helande.  Jesus vår vän lider med 

och för oss, erfar smärta och svek av sina vänner, lider oskyldigt, står ut med Guds vrede och 

övergivande, för människans skull. Jesus som vän är inte glömd av Gud och därför vittnar Jesus 

om hoppets verklighet som ges genom uppståndelsen och som är starkare än den smärta och 

lidande som omger människan. 153  

För Thompson blir vänskapen det som kan förändra människans livssituation och leva ett 

förvandlat liv. Vänskapen har sin utgångspunkt i Kristus död och uppståndelsen och det är 

genom honom som kristna ges sin kallelse att leva som vänner med varandra trots olikheter.  

Sammanfattningsvis presenterar Thompson till utifrån hennes tolkning av vänskap och till 

beskrivs även som en form av helande.  
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153 Thompson, Crossing the Divide, s. 138. 



 
 

43 

 

3.4 Diskussion 
 

I följande avsnitt bedömer och diskuterar jag hur och på vilket sätt Thompson är relaterad till 

Brock och Parker. Brock och Parker använder jag som kritiskt verktyg när jag bedömer hur 

dessa teologer förhåller sig till varandra. Först bedömer jag de aspekter som jag finner 

problematiska i ljuset av den radikalfeministiska kritiken i Thompson framställning. Därefter 

presenterar jag Thompsons bidrag till en luthersk feministisk försoning och korsteologi. 

Thompson strävar efter att harmonisera kritiken av tolkningar av försoning och korsteologi med 

en luthersk och feministisk tradition. Thompson vill bemöta och ta hänsyn till den radikala 

kritiken samtidigt som hon ger en konstruktiv lösning till hur ett samtal om försoningsteologi 

kan föras.  Thompsons feministiska korsteologi relaterar till tre av de modeller som Brock och 

Parker problematiserar i Proverbs of Ashes.  

För det första bedömer jag att Thompson kan sättas i relation till Parkers modell den korsfästa 

Guden.  Thompsons feministiska korsteologi förstår försoning i termer av vänskap eftersom 

Gud blir vän med mänskligheten genom sin död på korset.  Korset är således en central bild för 

Thompsons teologiska framställning och förståelse av försoning. Parker är kritisk mot idén om 

att Jesu död på korset bidrar med frälsning. 154 Parker riktar i modellen främst kritik mot hur en 

Gud som dör på korset kan erbjuda människor hopp. Den korsfäste Guden kan inte bli en 

befriare, försonare eller frälsare enligt Parker. 155 Thompson argumenterar för att det inte är 

Gud som vill att Jesus ska dö på korset utan att det är Jesus själv som väljer att ge sitt liv för 

sina vänner och att detta sker som en konsekvens av att Gud blir människa.156 Brock och Parker 

problematiserar idealet att ge sitt liv för sina vänner, eftersom det blir ett skadligt ideal för 

kvinnor i termer av självutgivande kärlek.   

För det andra bedömer jag att Thompson kan sättas i relation till Parkers modell den 

självutgivande kärleken. Brock och Parker kritiserar att kvinnors synd beskrivs i termer av 

själviskhet och det som skulle bota detta är omsorgsfull kärlek om andra.157 Denna kritik träffar 

det som Thompson anser vara ett ideal av tjänande, som hon beskriver en frihet att tjäna 

varandra utifrån andras behov.158 Detta blir problematiskt enligt Parker då kvinnor ofta hamnar 

                                                             
154 Thompson, Crossing the Divide, s.  136. 
155 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes. s. 47. 
156 Thompson, Crossing the Divide, s. 136. 
157 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 33.  
158 Thompson, Crossing the Divide, s. 156. 
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i problematiken att inte se sig själva och inte värdera sig själva, utan hamnar i att leva i 

självutgivande kärlek för andra.  Detta är problematiskt för att det bidrar till att upprätthålla 

sexistiska strukturer istället för att problematisera dem.159  Jag anser således att det behöver ske 

en problematisering av vad den självutgivande kärleken innebär och vad den får för 

konsekvenser för olika personer i samhället.  Problematiken med termer av tjänande som 

Thompson argumenterar för är att den i likhet med den självutgivande kärleken befäster och 

bekräftar en traditionell roll för kvinnor.  Tjänandet blir problematiskt för kvinnor och andra 

som är förtryckta eftersom det hindrar möjligheten att bryta sig loss från det som förtrycker 

dem.    

Sammanfattningsvis bedömer jag att Thompson relaterar till modellerna den korsfästa Guden 

och självutgivande kärlek 

I Thompsons framställning är det två aspekter som jag anser är värda att ta fasta på för en vidare 

diskussion för hur en trovärdig luthersk feministisk försoningslära kan formuleras i ljuset av en 

radikalfeministisk kritik.  

Den första aspekten är Thompsons perspektiv på syndens relationalitet. Thompson betonar 

syndens relationalitet med hjälp av det bibliska narrativet om Sara och Hagar. I berättelsen 

betonar Thompson att människan har en benägenhet att vara både offer och förövare på samma 

gång.  Det bibliska narrativet synliggör att det är i mellanmänskliga relationer som prövningar 

och brustenheten främst blir synlig. 160  Syndens relationalitet berör och relaterar till det 

Thompson beskriver som den mänskliga ambivalensen. Det innebär att relationer kan beskrivas 

vara mer ambivalenta, att det inte alltid är tydligt vem som är offer och förövare och att 

människan bär på möjlighet att vara både och.   Utifrån Thompsons framställning kan vi ta fasta 

på att den mänskliga ambivalensen bör få ta en större plats i diskussionen samt att det är ett 

perspektiv som går förlorat hos Brock och Parker. Samtidigt är det i kontexten av mäns våld 

mot kvinnor viktigt att ta Brock och Parkers kritik på allvar och synliggöra att en grupp är 

överrepresenterande som förövare, då män är överrepresenterade i utövande av våld mot 

kvinnor. 

Den andra punkten är Thompsons kristologiska förståelse där hon betonar att Kristus är det 

enda offer som inte har varit förövare och att Kristus som offer är med alla människor som har 

varit offer.   Thompson betonar starkt att Kristus står med alla människor som har varit offer 
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och blivit utsatta för förtryck.161 Detta perspektiv är viktigt att betona för att kunna bemöta den 

radikalfeministiska kritiken, eftersom det är Kristus själv som är med alla människor som lider 

under förtryckande strukturer. Således är Kristus med de kvinnor som blir utsatta för våld och 

andra former av förtryck.  

Sammanfattningsvis är det två av modellerna som har varit mest framträdande när jag använder 

Brock och Parker som kritiskt verktyg i relation till Thompson.  Dessa två aspekter har varit 

modellerna den korsfästa guden och den självutgivande kärlek. Thompson bidrar i en 

diskussion om en trovärdig luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi för det första 

med att hon betonar syndens relationalitet och människans ambivalens. För det andra betonar 

Thompson den kristologiska synen på Kristus som det enda offret som inte har varit förövare 

och som är med alla människor som har varit i en position som offer.  
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4. Guðmundsdóttir - en Gud som lider 
 

I följande avsnitt analyserar jag Guðmundsdóttir feministiska korsteologi utifrån Camnerins 

försoningsteologiska modell med begreppen från, till och övergång.  Vidare undersöker jag hur 

Guðmundsdóttir förhåller sig till Brock och Parkers kritik.  

Guðmundsdóttir gör en omtolkning och rekonstruktion av kristologi och korsteologi, samt 

presenterar sitt konstruktiva förslag av en feministisk korsteologi. Guðmundsdóttir företräder 

en reformistisk syn, med ett starkt fokus på inkarnationstanken. Enligt Guðmundsdóttir kan den 

feministiska korsteologin användas som ett verktyg för att visa att kristologin har varit 

patriarkalt präglad. En feministisk korsteologi betonar Jesus som en gudomlig medlidare som 

innebär att Jesus kommer med nyheter till de fattiga och förtryckta och blir en källa till helande 

och hjälp för människor som lider.   

Guðmundsdóttir undersöker hur korsteologin kan erbjuda människor hopp när det ofta har 

använts på olika sätt för att förminska, dominera och avhumanisera människor. En 

grundläggande utgångspunkt för feministisk teologi är enligt Guðmundsdóttir kvinnors 

erfarenheter och dess uppgift att kritisera kristendomens patriarkala grund och hur sexismen 

påverkar språket om Gud.162 

 

4.1 Från 
 

Under den här rubriken presenterar jag det hos Guðmundsdóttir som berör perspektivet av från. 

Det är främst hur Guðmundsdóttir diskuterar lidande och självuppoffrande som stämmer 

överens med det som beskrivs som från utifrån Camnerins försoningsteologiska modell.   

Guðmundsdóttir diskuterar frågan om lidande med en särskild betoning på kvinnors lidande. 

 

 

Lidande 
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Guðmundsdóttir definierar lidande utifrån ofrivilligt och frivilligt lidande.163 Det frivilliga 

lidandet berör lidande som kan ses som att det vill uppnå ett högre gott. Detta kan exempelvis 

vara civil olydnad, som i medborgarrättsrörelsen i USA på 1960-talet. Ofrivilligt lidande är 

något en person inte själv väljer och bidrar aldrig till ett högre gott, exempelvis sexuellt våld 

och våld i nära relationer.  Det ofrivilliga lidandet är det lidande som tvingas på en annan 

människa och endast resulterar i smärta och destruktion.  Guðmundsdóttir anser därför att det 

är viktigt att i ett samtal om lidande att argumentera för att lidande aldrig är något gott eller 

önskvärt i sig själv.164  

När kvinnor lider är det även Gud som lider enligt Guðmundsdóttir. Därför är det av yttersta 

vikt att formulera teologiska svar som kan möta kvinnors erfarenheter av misshandel eller 

sexuellt våld. Det våld som kvinnor utsätts för är en teologisk fråga eftersom just våld mot 

kvinnor har rättfärdigats på teologiskt grund.165 Guðmundsdóttir argumenterar för att det har 

funnits en lång tradition som har tystat kvinnors erfarenheter, i synnerhet i de fall som berör 

förtryck och misshandel.166  

Guðmundsdóttir anser att ett viktigt bidrag till diskussionen om den feministiska kritiken av 

lidande är att inte förstå lidande som andlighet eller som ett abstrakt begrepp. Detta eftersom 

det bidrar till att inte ta frågan om lidande på allvar.  Enligt Guðmundsdóttir bör frågan om 

lidande fokusera på det lidande som sker i världen och de människor som lider. Guðmundsdóttir 

anser således att lidandet behöver synliggöras och namnges.167  Detta hävdar Guðmundsdóttir 

är enlighet med korsteologins uppdrag och att kalla en sak för vad det är utan att glorifiera det 

vilket enligt Guðmundsdóttir är Luthers definition av korsteologin.168 

Guðmundsdóttir betonar vikten av att korsteologin omtolkas utifrån en medvetenhet om att den 

kristna traditionen i vissa tolkningar har gjort lidande till en dygd.  Kvinnor har i dessa fall i 

högre grad än män uppmuntrats till att bära sina kors i tystnad. Guðmundsdóttir anser därför att 

den feministiska kritiken blir till en viktig del i att formulera en feministisk tolkning av korset. 

                                                             
163 Denna distinktion mellan ofrivilligt och frivilligt lidande hämtar Guðmundsdóttir från teologen Marie 

Fortune, s. 146. 
164 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 146. 
165 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 142. 
166 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 141. 
167 Här utgår Guðmundsdóttir från teologen Mary M. Solbergs bemötande av lidande. Guðmundsdóttir, anser att 

detta är ett viktigt bidrag för hur tolkning av lidande kan göras, samt att utforma det som hon benämner för en 

feministisk korsteologi.  
168 Se Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s.78 som bygger sitt resonemang utifrån ett citat av Luther 

“21. A theologian of glory calls evil good and good evil. A theologian of the cross calls the thing what it actually 

is.” 
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169  Kvinnors lidande har också rättfärdigats utifrån grunden att lidandet har en frälsande 

betydelse. 170 Trots missbruk av att teologiskt rättfärdiga kvinnors lidande argumenterar 

Guðmundsdóttir att kvinnor har möjlighet att erfara Jesus solidaritet med kvinnors lidande och 

i den kamp som förs mot orättvisor orsakat av lidande171 Kvinnor som lider utifrån en 

samverkan av etnicitet, klass och kön anser att lidandet kan fungera både befriande och 

förtryckande enligt Guðmundsdóttir.172   

Speciellt viktigt är det enligt Guðmundsdóttir att svara på kvinnors erfarenheter av lidande, som 

våld i nära relationer eller sexuellt våld. Detta både utifrån att det har tystats ner men även för 

att det har blivit teologiskt rättfärdigat. Korsteologin anser Guðmundsdóttir är ett verktyg för 

att kunna prata om Gud i relation till kvinnors lidande och smärta.  Guðmundsdóttir feministiska 

korsteologi betonar att Gud är djupt berörd av Jesu lidande, men även allt mänsklig lidande och 

död och betonar att se till människors lidande. Guðmundsdóttir anser att korset inte kan förstås 

utanför kontexten av Jesu liv och uppståndelse. Enligt Guðmundsdóttir är det endast om det är 

Gud inkarnerad på korset som det kan bli en symbol som bidrar med hopp. 173  

Guðmundsdóttir betonar att det är viktigt att berättelser från kvinnor i våldsamma situationer 

blir hörda och att deras Gudsupplevelse i dessa situationer tas på allvar.  Guðmundsdóttir 

betonar därför vikten av att lyssna på kvinnor som upplever våld i nära relationer och som har 

upplevt Guds solidaritet och aktiva medkänsla, och som finner mod och styrka och motstå i 

mitten av lidande. Guðmundsdóttir anser att kvinnors erfarenheter av våld leder till förståelsen 

att trots att korset har missbrukats innebär det inte att alla tolkningar av korset är problematiska.  

Guðmundsdóttir påpekar att det finns en skillnad i att en teologi är missbrukande i sin grund 

eller att se att en teologi har använts för missbrukande syften. 174  

 

 

 

                                                             
169 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 102.  
170 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 116. 
171 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 117.  
172 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 128. 
173 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 142. 
174 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 143. 
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Självuppoffrande 

Ytterligare en aspekt av från som Guðmundsdóttir presenterar är det hon beskriver som 

självuppoffrande. Guðmundsdóttir anser att tjänarskap och självuppoffrande har varit en del av 

den traditionella förståelsen av det kristna livet.  Samtidigt som dessa ideal har använts för att 

förtrycka kvinnor.  Det är viktigt enligt Guðmundsdóttir att en feministisk tolkning av korset 

behöver ta hänsyn till självuppoffrande och tjänarskap och hur detta har tilldelats kvinnor. 175  

Historien visar på kvinnor som inte tvekade att kämpa mot orättvisor även om det orsakade dem 

smärta och lidande. Guðmundsdóttir instämmer med tolkningar om att självuppoffrande hos 

kvinnor kan vara bra och även nödvändigt ibland och ett exempel för detta anser 

Guðmundsdóttir vara moderskapet.176 Guðmundsdóttir anser därför att även om 

självuppoffrande har visat sig vara skadligt för kvinnor, behöver det inte nödvändigtvis vara 

det.  Men självuppoffrande kan endast ses som en konstruktiv handling när person är fri att 

välja själv.177  

Guðmundsdóttir argumenterar således för att frivilligt lidande kan bli ett hjälpsamt mål för den 

kristna kyrkan.  Men om kyrkan ska ha det som en modell behöver den först göra en kritisk 

omtolkning av begreppet självuppoffrande.  Bilden av självuppoffrande ska presenteras 

tillsammans med andra modeller, som motstånd. Enligt Guðmundsdóttir kan motstånd bli en 

viktig kraft för kvinnor och andra marginaliserade människor som inte har haft friheten att välja 

att leva sitt liv i tjänst till andra.178 Som exempel på motstånd betonar Guðmundsdóttir hur afro-

amerikaner och andra marginaliserade grupper har stått upp och gjort motstånd, även om det 

har orsakat lidande.  Det finns flera exempel på sådant motstånd, som medborgarrättsrörelsen i 

USA under ledning av Martin Luther King.179  

Sammanfattningsvis beskriver Guðmundsdóttir från i termer av lidande och kvinnors lidande. 

Fokus är på det lidande och våld som kvinnor utsätts för och att detta är en situation som 

                                                             
175 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 144. 
176 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s.145, detta formulerar Guðmundsdóttir utifrån teologen 

Katheryn Tanner.  
177 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s.146. 
178 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s.149. 
179 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s.150. 
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behöver problematiseras och förändras.  Ytterligare en aspekt av från hos Guðmundsdóttir berör 

en problematisering av självuppoffrande som ideal för kvinnor.  

 

4.2 Övergång  
 

Det som i Guðmundsdóttirs teologi kan anses stämma överens med begreppet övergång berör 

främst frågan om kristologi och korsteologi.  Guðmundsdóttir har ett stor fokus på tolkningar 

och kritik av korset.   

Det är i kvinnors erfarenheter av lidande, hos sjuka och socialt utstötta som människan 

identifierar med Kristus bland oss. 180 Guðmundsdóttir anser att patriarkala strukturerna har 

bidragit till lidande, men anser att lidande inte bara kan ses komma från de patriarkala 

strukturerna. Här svarar Guðmundsdóttir på Brown och Parker kritik som just anser att lidande 

formas utifrån patriarkala strukturer. 181 Den lidande Guden kan ge hopp för kvinnor som 

misshandlas eftersom det är en bild som får dem att finna hopp hos Gud. Detta eftersom den 

både bidrar med att få kvinnorna att hantera sitt egna lidande och lämna situationer av 

misshandel. 182 

 

Kristologi och korsteologi  

Guðmundsdóttir har med sin tredelade typologi av kristologi beskrivit att flera feministiska 

teologer inte har utgått från att korset har en frälsande betydelse.183  Guðmundsdóttir anser att 

korset, kristologi och feminism går att kombineras för att utveckla en feministisk korsteologi. 

Guðmundsdóttir hävdar att korset är ett viktigt hermeneutiskt verktyg för att förstå och tolka 

Jesu liv och död eftersom korset är den symbol där människan får kunskap om Gud. 

Guðmundsdóttir hävdar att korsteologin betonar att det både är människan Jesus samt Gud som 

lider och dör på korset. En korsteologi blir således att en Gud som lider för in hopp i situationer 

                                                             
180 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 117.  
181 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 122.   
182 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 143 – här utgår Guðmundsdóttir från teologen Winkelmann.   
183 Se bokens andra kapitel ”Feminist Reconstruction of Christology - Typology” för att se Guðmundsdóttirs 

genomgång av hennes tredelade typologi av kristologi.  
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där det annars saknas hopp. Gud omfamnar de människor som lider och ger hopp om förändring 

av lidande och död genom uppståndelsen.184  

Enligt Guðmundsdóttir kan korsteologin används som ett viktigt hermeneutiskt verktyg för att 

undersöka Kristus liv och död.  Detta eftersom den korsfästa och gömda Guden kan bli ett 

kritiskt verktyg vid maktmissbruk. Korsteologin innebär att Gud blir uppenbarad i Jesu person 

och undervisning.  Detta eftersom det inte endast är personen Jesus från Nasaret som lider på 

korset, det är även Guds son Jesus samt Gud som själv lider och dör på korset. 185 

En feministisk korsteologi 

Guðmundsdóttir presenterar en berättelse om en kvinna som har varit utsatt för våld i en nära 

relation av sin man.  Guðmundsdóttir berättar att kvinnan fick styrka att hantera sin våldsamma 

relation med hjälp av sin Gudsrelation.  I situationen vände sig kvinnan till Gud för att hitta en 

väg framåt och hon frågade varför Gud inte hörde hennes rop på hjälp.  Kvinnan frågade sig 

var Gud var när hennes man utsatte henne för våld och beskriver det som att Gud inte svarade 

henne. Kvinnan beskriver att hon en dag när hon bad och mediterade över Jesu korsfästelse 

upplevde att korset började röra på sig.   Kvinnan i berättelser upplevde det som att korset var 

vid hennes sida med en Gud som hängde korsfäst bredvid henne. Kvinnan beskrev det som att 

hon inte var ensam. När hon blev skadad var det även Gud som blev skadad. Gud beskrivs som 

den som förstod hennes villkor och vet vad det innebar att bli korsfäst.186  

Guðmundsdóttir anser att i det i kvinnans erfarenhet fanns en Gud som var henne nära och 

delaktig i hennes lidande och att detta bidrog till att förändra hennes förståelse av Gud.  

Guðmundsdóttir argumenterar att detta bidrog till att kvinnan fick modet att förändra sin 

förtryckande situation och inte längre vara ett passivt offer för sin mans våld.  Enligt 

Guðmundsdóttir kan detta beskrivas som en aktiv medkänsla eftersom kvinnan blev 

bemyndigad i en förtryckande situation.187  

I denna berättelse anser Guðmundsdóttir att det är tydligt att kvinnan som söker efter Guds hjälp 

att överleva sin mans våldsamma behandling går från att vara ett offer till att bli en överlevare.  

Guðmundsdóttir hävdar att det var hennes erfarenhet av Guds närvaro som hjälpte henne att 

inte bara utså situationen men också få kraften till att bli en överlevare. Kvinnan upplevde det 

                                                             
184 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s.58. 
185 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 58.  
186 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 140. 
187 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 141. 
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som Guðmundsdóttir benämner som Gudomlig medkänsla och en Gud som led med kvinnan. 

188  

Guðmundsdóttir argumenterar för en feministisk korsteologi eftersom den är ett verktyg för att 

adressera frågor om kvinnors lidande och smärta. Den feministiska korstologin som 

Guðmundsdóttir argumenterar för innehåller tanken att Gud berörs djupt av både Jesus och 

människors lidande. Korsteologin förutsätter att Jesus är Gud inkarnerad. Vidare behöver 

korshändelsen förstås utifrån Jesus död och uppståndelse.189   

Guðmundsdóttir påstår att det finns två aspekter för att förstå korset, en passiv och en aktiv 

aspekt. Korsets passiva aspekt försäkrar att kvinnor känner Guds närvaro i deras lidande och 

korsets aktiva aspekt är den som möjliggör för kvinnor att göra motstånd. Guðmundsdóttir 

betonar skillnaden mellan att missbruka en korsteologi för att använda den för att rättfärdiga 

syften som är skadliga och att säga att varje korsteologisk tolkning är skadlig.190  

Guðmundsdóttir argumenterar dock för betydelsen av att korsets missbruk först måste bli 

synligt om det ska vara en symbol som kan användas av kvinnor.191 Guðmundsdóttir anser att 

korset i sig självt innehåller en kritik mot maktmissbruk. Guðmundsdóttir anser att det finns en 

möjlighet trots korset negativa historia och negativa påverkan på kvinnor att skapa en 

konstruktiv korsteologi. Hon håller därför inte med de feministiska teologer som har kommit 

till slutsatsen att det inte går att skapa en feministisk korsteologi. I Guðmundsdóttir feministiska 

korsteologi finns det en tydlig distinktion mellan användning och missbruk. Enligt henne är det 

korset själv som har den hårdaste kritiken mot alla former av makt som tydliggörs i en 

missbrukande korsteologi.192 

Guðmundsdóttir frågar sig vad det innebär för en feministisk tolkning av Jesus liv och 

undervisning när en fokuserar på korset som platsen där kunskapen om Gud finns.  

Guðmundsdóttir ställer sig frågan om korset är en symbol för hopp eller förtryck.  För att göra 

en omtolkning vill hon först synliggöra hur den traditionella kristologin är påverkad av 

patriarkala strukturer, samt för det andra återfå gömda dimensioner av den klassiska tolkningen 

av Jesus person och undervisning.  Guðmundsdóttir argumenterar för att korsteologin är ett 

viktigt hermeneutiskt verktyg för att synliggöra den patriarkala kristologin och hon hävdar att 

korset kan kritisera all makt. Den passiva aspekten visar på Jesus solidaritet med kvinnor i deras 

                                                             
188 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 147. 
189 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 142. 
190 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 143. 
191 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 6. 
192 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 117. 
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lidande och den aktiva aspekten bemyndigar kvinnor i deras kamp för befrielse.   Därför kan 

korsteologi bli en teologi med hopp för kvinnor eftersom det visar på att Jesus blev fullt ut 

människa i och med inkarnationen. Korset får sin betydelse utifrån att det är Jesus som är på 

korset. Enligt Guðmundsdóttir synliggör detta att kristologi och soteriologi grundläggande hör 

ihop eftersom Jesus fullt ut delar människans villkor. Dock kan detta inte ske om en inte 

beskriver hur korset har missbrukats och hur korset har bidragit till att rättfärdiga förtryckande 

beteende som i sin tur har lett till lidande och missbruk. Guðmundsdóttir betonar betydelsen av 

den feministiska kritiken av korset.193 

Det paradoxala är att Gud är både uppenbarad och gömd i korset.  En korscentrerad teologi 

betonar hur en korsfäst och gömd Gud är Gud.194  Den korscentrerade teologin beskriver en 

Gud som är gömd bakom svaghet.  Guðmundsdóttir anser att denna teologi ger hopp till kvinnor 

som har lidit under fysiskt eller psykiskt förtryck eftersom det representerar solidaritet och 

frihet från lidande och smärta.195   

För att visa på kvinnors erfarenheter av Guds älskande närvaro mitt i lidandet och smärta visar 

Guðmundsdóttir på nya tolkningar av korset. En sådan tolkning är den feministiska teologen 

Serene Jones som relaterar till sitt och sin väns missfall till det som sker när Guds son dör på 

korset och likheter i dessa händelser.  Detta blir således ett viktigt exempel för Guðmundsdóttir 

för att beskriva den tolkning hon för fram i och med sin feministiska korsteologi att Gud är med 

den människa som lider.196   

Kvinnors förtyck har förknippats med missbrukade tolkningar av korset. Guðmundsdóttir anser 

dock att det finns en viktig skillnad att betona. Hon hävdar att västerländska vita kvinnor 

fokuserar mer på kvinnors möjlighet till att tjäna och lida för andra, medan hon hos afro-

amerikanska och mujerista kvinnor, såväl som kvinnor i andra delar av världen, mer 

betonafrågan om kvinnor erfarenheter av ofrivilligt lidande och tjänande.197 

Korsteologin stödjer enligt Guðmundsdóttir den feministiska kritiken som vill synliggöra 

kristologins patriarkala strukturer, både genom dess maktmissbruk och för att få fram 

dimensioner av Jesus person och undervisning som har gått förlorad.  En teologi som har korset 

i fokus och som anser att korset är platsen för kunskap om Gud påminner om att de människor 

                                                             
193 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 119. 
194 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 130. 
195 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 131. 
196 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 135. 
197 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 126-127. 
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som lider är en viktig del av Jesus mission och identitet. I evangelierna finns många berättelser 

om hur Jesus på olika sätt möter de människor i sin tid som var utanför samhället.198  

I Guðmundsdóttirs teologi behöver Jesus dö för att Gud ska bli inkarnerad och i och med det 

komma människan nära. Det är korshändelsen som gör att Gud fullt ut förstår människans 

villkor och delar människors liv och lidande. Detta eftersom Guðmundsdóttir förespråkar en 

Gud som lider med människan, och det är genom korset som detta möjliggörs. Därför förstår 

jag att Jesus behöver dö enligt Guðmundsdóttir för att kunna dela allt vad mänskligt liv innebär 

med människan. Det är utifrån detta som Gud fullt ut kan dela människans villkor, eftersom 

Gud själv är med i lidandet.  

Sammanfattningsvis betonar Guðmundsdóttir korsteologi och kristologin i sin framställning av 

det som beskrivs som övergång. Guðmundsdóttir betonar att Gud är med dem människor och  

kvinnor som lider.  Korsteologin som Guðmundsdóttir presenter hävdar att Gud själv dör och 

lider på korset och korshändelsen blir den händelsen som visar på att Gud är nära människan i 

Jesus.  

4.3 Till  
 

I denna del presenterar jag det hos Guðmundsdóttir som ska förstås utifrån begreppet till. 

Guðmundsdóttir argumenterar för att korset inte ska tolkas utan uppståndelsen. Korset ska 

enligt Guðmundsdóttir tolkas i relation till uppståndelsen eftersom den syftar till segern över 

ondskan och döden 199 Det är uppståndelsen som synliggör att Gud vänder ondska till godhet 

genom att förvandla död till liv. 200  

 

Korset som en symbol för hopp   

 

Guðmundsdóttir argumenterar således för att korset är en symbol som ger människan hopp och 

liv.  201 Det är främst begreppet hopp utifrån korset som jag anser kan rymmas under begreppet 

till hos Guðmundsdóttir.  Korset blir en hoppfull symbol eftersom kvinnor finner styrka och 

betydelse i Jesus samt för att Jesus själv blev människa och därför deltar fullt i det mänskliga 

                                                             
198 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 136. 
199 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 142. 
200 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 142-143. 
201 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 125. 
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villkoret.202  Korset blir utifrån detta en hoppets symbol eftersom den enligt Guðmundsdóttir 

visar på solidaritet samt befrielse från lidande och smärta.203  

 

Begreppet till anser jag hos Guðmundsdóttir främst berör ett tillstånd som önskar att radikalt 

förändra kvinnor situation och forma en livssituation fri från våld. Korset blir i 

Guðmundsdóttirs teologi det som får kvinnorna att inse att det finns hopp i en svår situation och 

att situationen kan förändras.  Sammanfattningsvis betonar Guðmundsdóttir att korset är det 

som ger människan hopp.  

 

4.4 Diskussion 
 

I följande avsnitt bedömer och diskuterar jag hur och på vilket sätt Guðmundsdóttir är relaterad 

till Brock och Parker. Brock och Parker använder jag som kritiskt verktyg när jag bedömer hur 

dessa teologer förhåller sig till varandra. Först bedömer jag de aspekter som jag finner 

problematiska i ljuset av den radikalfeministiska kritiken i Guðmundsdóttirs framställning. 

Därefter presenterar jag Guðmundsdóttirs bidrag till en luthersk feministisk försoningsteologi 

och korsteologi. 

För det första bedömer jag att Guðmundsdóttir kan sättas i relation till Parkers modell den 

korsfästa Guden.  Guðmundsdóttir anser att det är Gud och Jesus som lider och dör på korset 

och argumenterar för att korset är en symbol för hopp.204  Parker menar att en Gud som dör på 

ett kors inte kan bidra med hopp, eftersom denna Gud har bidragit till ett rättfärdigande av 

våld mot barn och kvinnor.  205   

 

Guðmundsdóttir instämmer att misstolkningar av korsteologi kan bidra med konsekvenser för 

kvinnor och barn, men kritiserar Brock och Parker för att inte skilja mellan användning och 

missbrukande av korset. 206  Enligt Guðmundsdóttir är det skillnad på att presentera en 

korsteologi som har missbrukats och att säga att all korsteologi är missbrukande i sig själv.  

Guðmundsdóttir anser att lämna en symbol för att den har tolkats problematiskt blir att lämna 

                                                             
202 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 119. 
203 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 131. 
204 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 124. 
205 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 48. 
206 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 124. 
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tolkningsmakten till dem som har missbrukat den. Guðmundsdóttir argumenterar därför att 

korset fortfarande kan vara en symbol som bidrar med hopp och liv. 207  

 

För det andra bedömer jag att Guðmundsdóttir kan sättas i relation till Parkers modell Guds 

korsfästa folk.  Guðmundsdóttir går i dialog med Parker i denna modell.   Parker problematiserar 

denna modell för att den riskerar att bidra till en idealisering och acceptans av våld. Fokuset bör 

enligt Parker inte vara på våldet utan på motståndet. Parker anser att det finns en risk för 

glorifiering av martyrskap och lidande i denna modell. Det är motståndet som, enligt Parker, 

förvandlar, inte lidandet.  208   Guðmundsdóttir instämmer i kritiken att lidande och död och 

accepterande av våld som ett mål i sig själv är problematiskt, men betonar att det kan leda till 

något gott. Guðmundsdóttir diskuterar detta utifrån Martin Luther King och att han 

uppmuntrade människor att riskera lidande och död för att kämpa mot rasism. Han ansåg att 

kampen mot rasism och för rättvisa kan leda till lidande och död, men ansåg att det kunde 

rättfärdigas utifrån att det bidrog till transformering av sociala situationer för att skapa ett 

rättvist samhälle. Guðmundsdóttir anser utifrån detta att det är viktigt att betona kritik av en 

glorifiering av lidande samtidigt som lidande och död kan förvandlas till motsatsen.  Enligt 

Guðmundsdóttir är detta korsteologins bidrag, att korset kan vara en symbol som bidrar med 

hopp och liv. Som exempel på motstånd betonar Guðmundsdóttir hur afro-amerikaner och 

andra marginaliserade grupper har stått upp och gjort motstånd, även om det har orsakat lidande.  

Det finns flera exempel på sådant motstånd, som medborgarrättsrörelsen i USA under ledning 

av Martin Luther King.209   Jag bedömer att Parker endast vill ge motståndet betydelse medan 

Guðmundsdóttir anser att lidandet som uppkommer i samband med motståndet kan leda till 

något gott om det bidrar till att förändra strukturer som är förtryckande.   

För det tredje bedömer jag att Guðmundsdóttir kan sättas i relation till Parkers modell om den 

självutgivande kärleken.  I sin framställning är Guðmundsdóttir medveten om att en feministisk 

korsteologisk tolkning behöver reflektera kring hur självuppoffrande ideal och tjänarskap har 

tilldelats kvinnor. Guðmundsdóttir anser att det finns fall där självuppoffrande är nödvändigt, 

som exempelvis i moderskapet, och anser att även om dessa ideal har varit skadliga för kvinnor 

behöver de inte vara det.  Parker kritiserar självuppoffrande ideal för att det vidmakthåller 

                                                             
207 Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross, s. 125 
208 Parker i Brock och Parker, Proverbs of Ashes, s. 39.  
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sociala strukturer. Guðmundsdóttir argumenterar för att tjänande kan bli ett ideal om personer 

som varit marginaliserade av fri vilja kan välja det.   

Sammanfattningsvis bedömer jag att Guðmundsdóttir relaterar till modellerna den korsfästa 

Guden, Guds korsfästa folk och självutgivande kärlek.  

I Guðmundsdóttir framställning är det främst två aspekter som jag anser är värda att ta fasta på 

för en vidare diskussion för hur en trovärdig luthersk feministisk försoningslära kan formuleras 

i ljuset av en radikalfeministisk kritik.  

För det första är en aspekt att ta fasta på hos Guðmundsdóttir är att hon urskiljer en skillnad 

mellan att missbruka en korsteologi och att säga att varje korsteologisk tolkning är skadlig. 

Guðmundsdóttir anser att det är fel att använda korsteologin för att rättfärdiga syften som blir 

skadliga för människor.  Först behöver det synliggöras hur korsteologin har använts och bidragit 

till problematiska tolkningar om korset ska bli en symbol som kan användas för kvinnor.210 

För det andra är en aspekt att ta fasta på att Guðmundsdóttir har tagit in flera kvinnors 

erfarenheter eftersom hon inkluderar mujerista och icke-västerländska kvinnor i sin teologiska 

reflektion. Mujerista och icke-västerländska kvinnor har tolkat korset som en symbol som ger 

hopp och liv.  Därför finner Guðmundsdóttir att Brock och Parker förminskar dessa teologier 

genom att inte inkludera dem i sin teologiska reflektion, då de argumenterar för att korset är en 

förtryckande symbol i grunden. Jag instämmer med Guðmundsdóttir att det är viktigt att betona 

dessa kvinnors erfarenheter av att korset är en symbol som ger hopp.  211 
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5. Riswold – en sakramental och ecklesiologisk bild av 

försoning  
 

I följande avsnitt analyserar jag Riswolds sakramentala och ecklesiologiska teologi utifrån 

Camnerins försoningsteologiska modell med begreppen från, övergång och till.  Vidare 

undersöker jag hur Riswold förhåller sig till Brock och Parkers kritik och modeller.  

Riswold utgår ifrån den feministiska kritik som har riktats mot tolkningar av 

försoningsteologi.212 Problemet som är utgångspunkt för Riswold är hur försoningen antar och 

presenterar en förståelse av relation mellan Gud och människa och hur den etablerar grunden 

för en nattvardsteologi. Detta problem består i att Jesus lidande och död har setts som frälsande 

för människan, och hur försoningsläran har använt dessa teorier som definitiva för hur 

relationen mellan Gud och människan ska förstås och beskrivas. I nattvarden är det dessa 

händelser som firas som frälsande.  Riswold anser att den västerländska kristendomen har fokus 

på en offrande försoningsteologi. 213   

Riswold hämtar resurser i sin teologi från Kants antropologi, feministisk teologi, processteologi 

och Luthers sakramentala teologi, med ett särskilt fokus på Luthers nattvardsteologi för att 

formulera sitt eget teologiska bidrag.  Riswold anser att en omtolkning av relationen mellan 

Gud och människa kan bidra till att bemöta den feministiska kritiken som har riktats mot 

tolkningar av försoningsteologi.  Riswold anser att försoningsteologin som den traditionellt har 

formulerats är problematisk.  Problematiken uppstår främst när Jesus död kopplas ihop med 

mänsklighetens frälsning och när denna händelse ses som definitiv för relationen mellan Gud 

och människa.  Riswold argumenterar för att relationen mellan Gud och människa ska betona 

befriande och mänskliggörande aspekter.214 Riswold hävdar att relationen mellan Gud och 

människa och hur den förstås är viktigt för att kunna omtolka den försoningsteologi som 

Riswold anser manifesteras i nattvarden.215 

                                                             
212 Riswold, Coram Deo, s.1–2. Kritiken som Riswold tar hänsyn till i sin bok är den kritik som Brown och 

Parker riktar mottolkningar av kristna försoningsläror som jag presenterar i forskningsöversikten.  
213 Riswold, Coram Deo, s. 3. 
214 Riswold, Coram Deo, s. 5. 
215 Riswold, Coram Deo, s. 6.  
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5.1 Från  

Under denna rubrik presenterar jag det som stämmer överens med begreppet från utifrån 

Camnerins försoningsteologiska modell.   De punkter som jag finner att Riswold presenterar i 

relation till begreppet från berör ondska, lidande, synd och kamp.   

Ondska  

Ett tema hos Riswold som jag kategoriserar under rubriken från berör antaganden om ondskans 

realitet i världen.216 Riswold säger följande om ondska ”If we speak of evil in this project, we 

speak of it in terms of structures of reality that entail tragedy in their very nature”.217 

Teodicéproblemet är således delvis ett av de perspektiv som influerar hur Riswold bemöter 

frågan om ondska, även om det inte är den fråga som hon diskuterar specifikt formar det hennes 

antaganden och är ett grundantagande för hennes förståelse av världen.  Riswold anser att 

ondska finns och är en verklighet i världen, men analyserar inte djupare vad ondska är eller hur 

människan ska förhålla sig till den.   

Riswold anser för att kunna bemöta den synd och lidande som är en del av världen behöver en 

se världens brustenhet och som är en del av människors liv. 218 Riswold beskriver även ondska 

i termer som är vanligt inom den feministiska teologin, nämligen som kulturell ondska som tar 

sig utryck i sexism, rasism och fattigdom.219   

Lidande  

Riswold diskuterar frågan om lidande och anser att försoningsteologiska tolkningar om lidande 

har varit problematiska. Riswold anser att det blir det problematiska när lidande blir något att 

acceptera och även i visa fall glorifieras i det mänskliga livet.220 Ett sådant problem är enligt 

Riswold att Jesus lidande och död förstås i relation till människans frälsning. Riswold hävdar 

därför att det är problematiskt i hur det i nattvardens sakrament är just dessa händelser som 

manifesteras och anses vara definitiva för relationen mellan Gud och människa.221 Riswold 

anser att försoningsteologin ofta utgår ifrån frågan om lidande och död som ett viktigt medel 

för att människan ska hamna i rätt relation med Gud.  I likhet med Camnerin problematiserar 

och synliggör Riswold att försoningsteologin ofta har tagit sin utgångspunkt i ondska, lidande 

                                                             
216 Riswold, Coram Deo, s. 6. 
217 Riswold, Coram Deo, s. 145. 
218 Riswold, Coram Deo, s. 158. 
219 Riswold, Coram Deo, s. 7. 
220 Riswold, Coram Deo, s. 3. 
221 Riswold, Coram Deo, s. 104. 
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och död.  222 Riswold anser att detta är problematiskt eftersom det antar att lidande och död är 

nödvändig för en diskussion om relationen mellan Gud och människan.223 

Riswold anser att lidande och död har varit centralt symboliskt för tolkningar i den kristna 

teologin.  Särskilt eftersom korsets relationella upprättelse tvingar en att konfrontera frågor om 

lidande, misshandel, död och ondska i världen.224  Riswold problematiserar således hur lidande 

beskrivits i den kristna försoningsteologin och anser att det är oacceptabelt för någon som 

önskar välmående för världen och människor, detta är speciellt ett av de problem som är synliga 

för feministiska teologer. 225  Enligt Riswold är människan del av ett våldsamt samhälle som 

glorifierar lidande. Riswold lyfter fram bilden av en kosmisk barnmisshandel, som en sådan 

bild som har förstärkt lidande inom försoningsteologiska tolkningar.226 Riswold menar att 

nattvardsteologin har framställt Jesus lidande som frälsande. Det problematiska blir hur dessa 

teologiska tolkningar relaterar till synen på lidande. Riswold anser att det kan bidra till 

tolkningar där lidande ses som acceptabelt och därför kan förhärligas i människors liv.227 

Riswold hävdar att förståelsen av att en rätt relation upprättas mellan Gud och mänskligheten i 

och förståelsen av korsfästelsen, riskerar att göra Jesus lidande och död till nödvändig eller 

sanktionerad.228    

Synd och kamp  

Riswold hävdar att synd inte är ett brott mot Gud, utan istället ska förstås som ett brott mot 

skapelsens blomstring. Det mänskliga agerandet och skulden har sin plats i den sociala sfären, 

eftersom människan syndar mot andra människor. Människan begår brott mot varandra och 

skapelsen. 229  Riswold utgår ifrån en tragisk syn på världen och beskriver att synd och lidande 

synliggör brustenheten som en del av den mänskliga existensen. 230  

Riswold influeras i sin teologi av begreppet kamp som det presenteras i Martin Luthers begrepp 

Anfechtung samt mujeristateologen Ada Maria Isasi-Diaz begrepp om La lucha, ett begrepp 

                                                             
222 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 12. 
223 Riswold, Coram Deo, s. 106. 
224 Riswold, Coram Deo, s. 105. 
225 Riswold, Coram Deo, s. 5.  
226 Riswold, Coram Deo, s. 4.  Här presenterar Riswold den kritik av försoningsteologi som Brown och Parker 

formulerar i former av en kosmisk barnmisshandel.  Se Brown och Parker ” For God So Loved the World?” I 

Patriarchy, and Abuse: A feminist Critique.  
227 Riswold, Coram Deo, s. 3.  
228 Riswold, Coram Deo, s. 147. 
229 Riswold, Coram Deo, s. 135. 
230 Riswold, Coram Deo, s. 4. 
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med innebörden av kvinnors kamp och lidande i vardagen. 231 Båda begreppen används för att 

visa den inneboende kampen som är en del av det mänskliga livet i världen och som en plats 

där människan finner tröst hos Gud och visar på Guds närvaro i kampen. Det är även i kampen 

som Gud kan anses arbeta med människan, både i form av att ge tröst och att ge styrka. 

Begreppet kamp berör enlig Riswold frågan om relationalitet mellan människor.232   

Sammanfattningsvis beskrivs från hos Riswold i termer av ondska, lidande, synd och kamp.  

Ondskan beskrivs främst som en realitet i världen men Riswold förklarar inte i djupare i sin 

diskussion hur hon förstår ondska. Lidande problematiserar Riswold utifrån den 

försoningsteologiska diskussionen. Synd förstår Riswold i relation till att synda mot skapelsens 

blomstring samt i relation till andra människor. Begreppet kamp förstås enligt Riswold som en 

del av vad det innebär att leva som människa i världen.  

 

5.2 Övergång 

 

I denna del presenterar jag det Riswold beskriver som övergång. Fokus ligger i Riswolds 

kristologi, samt hur hon beskriver försoningsteologi och korset. Riswold söker att ta hänsyn till 

den teologiska kritiken genom att omvärdera relationen mellan Gud och människa.233 

Nattvarden är själva övergången för Riswold eftersom det är där hon finner svaret på frågan om 

Jesus död och uppståndelse. 234  Riswold använder sig av teologisk antropologi och sakramental 

teologi för att finna ett mer lämpligt sätt att prata om Jesus liv, död och uppståndelse.  Genom 

att använda sig av kritisk reflektion kring försoning, går det att problematisera nattvardens 

sakrament som ett rituellt deltagande i Jesus lidande och död och som ett firande av en tragisk 

död eller som det tysta godkännande som gjorde frälsningen möjlig. Riswold vill möta den 

kritik som riktas från feministiskt håll mot försoningsläror. 235 Riswold formulerar försoning så 

här:  
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Reconciliation is for the broken and the violated world in need of healing and transformation. God 

acts in the midst of the violation to bring about new life. 236 

 

Citatet synliggör hur övergången sker i Riswolds teologi och vad den innebär, att från är det 

brustna och våldsamma och till det helande och förvandlande och att Gud är den som skapar 

nytt liv. Övergången är således det som gör denna förändring möjlig.  

Korsteologi  

Riswold använder sig av Kants filosofi och antropologi för att formulera sin förståelse av Jesus 

liv och död.  Riswold formulerar således utifrån Kants kategoriska imperativ en omtolkning för 

hur människan ska förstå Jesus liv, död och uppståndelse. Kants kategoriska imperativ innebär 

att en människa inte ska användas som ett medel, utan alltid ses som ett mål i sig själv.  237 

Riswold använder sig av Kants kategoriska imperativ för att göra en tolkning av Jesus död på 

korset. Jesus kan inte förstås som ett medel för ett större syfte och ska inte anses vara ett medel 

i sig själv. Riswold anser utifrån Kants kategoriska imperativ att Jesu liv och död inte kan 

hävdas vara ett medel för människans frälsning.  Riswold är dock medveten om att det är en 

vanligt förekommande tolkning av Jesu död, men argumenterar för att det är en problematisk 

läsning av en kraftfull berättelse om Jesu liv, undervisning, lidande och död. 238 

Riswold bygger istället vidare sitt förslag utifrån den feministiska teologen Beverly Harrison 

som visar på att Jesus kärlek, hans åtagande för Guds vision i sig själv var viktigt.   Det är 

utifrån denna betydelsen av Jesu liv ska formuleras.   Riswold säger:  

 

If the life of Jesus is to have meaning and value in and of itself, then it must be held up as not a 

mere precursor to the events of the cross, but as an important way of being human, of relating to 

God and of actualizing the vision of God. 239 

 

Därför blir Jesus liv värdefullt och viktigt oavsett vilken utkomst. I stället bör Jesus död enligt 

Riswold presenteras som en olycklig händelse som tog en orätt vändning. Jesus död förstås i 
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stället som tragisk och full av orättvisor, oavsett utkomst.   Riswold hävdar att Gud ger liv 

utanför det som är död och att skapelse kan ske ur det som är kaos och förstörelse.240  

Riswold argumenterar för att den teologiska förståelsen av antropologin påverkar diskussionen 

kring kristologi och försoning. Utifrån detta formulerar Riswold sin nattvardsteologi och 

relaterar vad det innebär att vara människa till förståelsen av Kristus. Utifrån Jesus Kristus 

mynnar förståelsen av sakramentet, där Riswold speciellt berör frågan om nattvarden. 241  Detta 

eftersom nattvarden enligt henne kan svara på det problem som Riswold har urskilt finns i en 

diskussion om försoningsteologin.  

Riswold betonar att det yttersta uttrycket för att förstå mänskligheten i relation till det 

gudomliga är sakramenten. För sin förståelse av sakramenteten utgår hon från Luthers syn på 

sakramentet, där fokus ligger på dopet och nattvarden.242 

 

Because Jesus was committed to the vision of God – he committed his life to a course of events 

that led to the cross.243  

 

Riswold betonar vikten av att inte röra sig snabbt förbi korset för att komma till uppståndelsen. 

Detta eftersom både korset och uppståndelsen är en del av det mänskliga livet, och båda spelar 

en roll för den mänskliga erfarenheten av gudomlig nåd och kärlek. 244 Riswold föreslår även 

att fokus inte främst ska vara på korset eller uppståndelsen utan snarare på Jesus sista måltid på 

torsdagen och den kamp som relaterar till händelsen. Riswold anser att Jesus väg till korset hör 

ihop med Guds vision och att Jesus valde att gå den vägen.  245  Fokus i Riswold teologi är 

snarare på Jesus liv och hur hans liv visar på relationen mellan Gud och människa och hur den 

tar sig uttryck genom en sakramental förståelse av försoning. 
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Kristologi  

Enligt Riswold hade Jesus möjlighet att handla i världen och hade ett ansvar i relation till 

världen.  Det innebär att Jesus var engagerad och en del av världen. Riswold beskriver att Jesu 

död skedde eftersom han blev dödad av människor. Riswold redogör därför inte för en entydigt 

teologisk betydelse, som hon anser att traditionella försoningsteologier har försökt göra genom 

att förklara betydelsen av Jesu död.  Det skedde inte för att Jesus eller människan förtjänade 

det, eller för att Gud ville att Jesus dog.  Riswold hävdar att Jesus lidande inte ska beskrivas 

som ett brott mot Gud, utan snarare som ett brott mot Jesus person, mission och gemenskap och 

utifrån detta även blir ett brott mot Gud.246 

Riswold anser att Jesus död hänger ihop med det mänskliga villkoret, eftersom att Jesus blev 

människa också ledde till möjligheten att han kunde dödas av människor. Men Riswold finner 

inte att det är viktigt att ge någon meningsgivande betydelse till Jesus död. Frågan om Jesus 

död berör snarare det handlande som Jesus gjorde som människa och agensen hos människorna 

som dödade honom.247 Riswold gör vad hon kallar en rekonstruktion av relationen mellan Gud 

och människa. Kristus liv visar enligt Riswold på att Gud söker relation till och med människan. 

Det är nattvarden som kopplar ihop relation mellan Gud och människa enligt Riswold. 

Nattvarden blir en ritual som förkroppsligar denna teologiska tolkning och det är här 

övergången blir tydlig. 248 

Fokus i Riswolds kristologi är på Jesu liv. Riswold betonar att Jesus undervisade fattiga och 

marginaliserade människor och att han var i konflikt med den moraliska och sociala ordningen 

i sin tid. Utifrån detta var det de val som Jesus gjorde som blev en risk för honom.  De riskfyllda 

val som Jesus gjorde innebar att olika val för hans liv blev möjliga, där en av möjligheterna var 

hans död.  Riswold anser att begreppet risk som ett grundvillkor är tydlig i relation till Jesus 

liv, att vara och bli människa innebär att det alltid finns en risk.  Riswolds kristologi betonar 

Jesus som en profet som arbetade för förvandling av sin gemenskap, för individers liv och för 

världen. Jesus blir enligt Riswold den som förkroppsligar enheten med Gud.  Jesus mission blir 

således för Riswold det som är Guds vision. Jesus mission var att visa på gemenskapens vision, 

genom att undervisa, predika och leva ”som om(as-if)” Guds vision uppfylldes och Guds rike 

var nära.249 Jesus är den person som för människan närmre Gud och visar på hur relationen 
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mellan Gud och människans ska förstås enligt Riswold.250 Berättelsen om Jesus är i relationell 

dynamik mellan Gud och världen. 251  

Sammanfattningsvis hävdar Riswold att Guds vision således hör ihop med Jesus mission och 

blir synlig genom Jesus liv och undervisning.  Riswold presenterar en sakramental teologi där 

fokus främst är på nattvarden som beskriver hur relationen mellan Gud och människa ska förstås 

och nattvarden är det Riswold beskriver som övergång i sin framställning. Riswold har således 

en sakramental förståelse av övergången och betonar nattvarden som uttryck för det som 

åstadkommer försoning.  

 

5.3 Till  

 

I följande avsnitt presenterar jag det hos Riswold som hon beskriver som till.  

Rättvisa  

En aspekt av det som definieras till är begreppet rättvisa. Riswold anser att människan själv har 

ett ansvar att skapa rättvisa och förändring i världen.  Riswold säger:  

 

Human beings have a responsibility based on a capability to effect real transformation in this world. Capability 

assumes a metaphysical fact, responsibility assumes a moral dimension.252  

 

Människan har själv möjlighet att handla i världen och bidra med förändring. Människan är 

dock alltid ledd av Gud. Riswold anser att Gud och människan är sammankopplade med 

varandra, dock är Gud alltid mer än människan. Riswold anser att Gud är en del av världen, 

men transcenderar världen som en gudomlig agent.253   

 

We find God in the midst of them as the one who envisions a better reality and who sustains hope in the 

present reality through continual creation with the cooperation of humanity.254 
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Frågan om rättvisa och transformering anser jag hos Riswold innebär att mänskligheten har ett 

ansvar att själva skapa förändring i världen och är en del av förändringsprocessen.   Gud förstås 

hos Riswold utifrån den kvinnliga bilden av Sophia/visheten och det är utifrån Sophia som 

människor kan bidra med förvandling.255 

Nattvarden och Guds vision   

En viktig aspekt för Riswold i hennes teologi är nattvarden som hon anser har en eskatologisk 

dimension.  Nattvarden manifesterar enligt Riswold relationen mellan Gud och människa.256 

Det är i nattvarden som Jesus mission förkroppsligas och människan deltar i Guds befriande 

mission.  Nattvarden blir således en bild för att människan vågar riskera för rättvisan oavsett 

om det kan innebära fara.257   

 

Through participation in the Eucharist, the human being publicly signifies her commitment to the 

vision of God, and stand in communion, Coram deo.258 

 

Nattvarden är hos Riswold en bild för gemenskapens tacksamhet och ett åtagande som berör 

världen. Nattvarden beskriver enligt Riswold att Gud har makten att förvandla ondska och 

lidande.259 Riswold anser att nattvarden kan beskrivas utifrån begreppen indikativ och 

imperativ.  Riswold hävdar således dessa begrepp som en uppdelning i hur nattvarden verkar 

här och nu, samtidigt som det är något som vill visa på vad som är bortom världen. Nattvarden 

är därför både en bild för hur världen är och borde vara och kan därför beskrivas som både 

övergång och till.260   Nattvardens funktion som imperativ beskriver Riswold som en form av 

eskatologiskt tänkande, då fokus är på det som inte ännu är, men ska bli.  Således har det 

innebörden av hur Gud önskar att världen ska vara men inte ännu blivit. Nattvardens indikativ 

beskriver Riswold som ett deltagande i Guds vision för världen.261 Riswold beskriver Guds 

vision som en värld förkroppsligad av ömsesidighet och rättvisa. Guds vision innebär också en 

                                                             
255 Riswold utgår ifrån teologen Elizabeth Johanson förståelse av Gud som Sophia/Visheten.   
256 Riswold, Coram Deo, s. 71. 
257 Riswold, Coram Deo, s. 137. 
258 Riswold, Coram Deo, s. 148.  
259 Riswold, Coram Deo, s. 137. 
260 Riswold, Coram Deo, s. 154. 
261 Riswold, Coram Deo, s. 155. 
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värld där det finns sanning, skönhet och godhet.262 Nattvarden handlar därför hos Riswold att 

leva som om Guds vision är en verklighet.  Nattvardens imperativ är därför hoppfullt och 

uppmanar enligt Riswold människan att handla i världen i enlighet med denna vision. 263   

 

Although God could not systematically alter the power structures of injustice that carried out the 

death of Jesus, God worked in the midst of that will to bring about transformed life, and an 

understanding in the community that She never abandons the world.264 

 

Guds vision är hos Riswold inom världen. Riswold hävdar Guds vision som immanent och är 

en del av hennes processtänkande. Detta eftersom Gud är och verkar i världen samt att 

människan har en möjlighet att vara med och upprätta Guds vision. Riswold menar att det är 

Jesus liv som visar vad Gud önskar för världen. Riswold betonar vikten av tolkningar av Jesu 

död som en tragisk död och uppståndelsen betoning på Guds möjlighet att verka i mitten av 

död. 265 

Sammanfattningsvis diskuterar Riswold till utifrån frågan om rättvisa och att Gud är i världen 

och verkar genom den. Riswold anser att det är Jesus liv som synliggör Guds vision för världen 

och att detta tydliggörs i nattvardens sakramentala dimension.  

 

5.4 Diskussion 

I denna del bedömer och diskuterar jag hur och på vilket sätt Riswold är relaterad till Brock och 

Parker. Brock och Parker använder jag som kritiskt verktyg när jag bedömer hur dessa teologer 

förhåller sig till varandra. Först bedömer jag de aspekter som jag finner problematiska i ljuset 

av den radikalfeministiska kritiken i Riswolds framställning. Därefter presenterar jag Riswolds 

bidrag till en luthersk feministisk försoning och korsteologi. 

För det första kan Riswold sättas i relation till Parkers femte modell som hon benämner som 

själens mörka natt.  Parker riktar kritik i följande modell mot att Jesus visar på vägen till livet 

genom att dö och uppstå och att det har en viktig betydelse för mänskligt liv. Parker 

                                                             
262 Riswold, Coram Deo, s. 155. 
263 Riswold, Coram Deo, s. 154. 
264 Riswold, Coram Deo, s. 147. 
265 Riswold, Coram Deo, s. 147 
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problematiserar i sin teologiska framställning möjligheten att använda sig av Jesu död och ge 

den betydelse på ett konstruktivt vis. Detta blir problematiskt enligt Parker eftersom det blir en 

bild för ett andligt mönster.  Mörkret i en människas liv riskerar att förstås som något 

meningsfullt, istället för att bli föremål för rimliga diskussioner och problematiseringar.  Denna 

modell riskerar därför att fokusera mer på döden än på det som ger liv, enligt Parker.  Riswold 

betonar utifrån Kants antropologi nödvändigheten att tolka Jesu liv som meningsfullt i sig själv.   

I enlighet med att Kant förespråkar hon att en människa aldrig är ett medel utan alltid ett mål i 

sig själv.  Riswold instämmer således med den kritik som Parker beskriver när det sker en för 

stark betoning av Jesus död. Riswold betonar Jesu liv och betydelsen av hans liv i relation till 

Gud och Guds vision. 266 

Den andra aspekten jag bedömer att Riswod kan sättas i relation till Parker är modellen den 

korsfästa Guden. Kritiken i följande modell är att en Gud som dör på korset inte bidrar med 

hopp. 267 Riswold betonar i sin framställning inte korshändelsen, utan anser snarare att Gud 

handlar i det som sker och skapar utifrån det, istället för att betona att Gud hade en plan från 

början med Jesu död på korset.  Riswold betonar betydelsen av Jesu liv och hans vision, men 

anser att de val och hans liv ledde fram till hans död på korset. Utifrån denna aspekten så ger 

Riswold således en vis betoning på korshändelsen.268 

Sammanfattningsvis bedömer jag att Riswold relaterar till modellerna själens mörka natt och 

den korsfästa Guden.  

I Riswolds framställning är det två aspekter som jag anser är värda att ta fasta på för en vidare 

diskussion för hur en trovärdig luthersk feministisk försoningslära kan formuleras i ljuset av en 

radikalfeministisk kritik.    

För det första är det enligt Riswold nattvarden som ger uttryck för hur försoning sker. Detta tar 

sig uttryck i relationen mellan Gud och människa, att relationen upprättas och ger människan 

ett ansvar att arbeta för förändring i världen genom nattvarden.  Detta är en viktig aspekt hos 

Riswold, att människan står i relation till Gud och att den relationen ger människan ett ansvar 

att arbeta för rättvisa i världen. Detta sker enligt Riswold nu, men även eskatologiskt. 

Nattvarden betonar enligt Riswold en aspekt som visar vad Gud önskar att världen skulle vara.  

Riswolds betoning på det sakramentala är en av de aspekter som är mest framträdande, liksom 
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hennes syn att den både innefattar övergång och till samtidigt som det finns en uppmaning till 

en transformerande verklighet.  Följande modell betonar att människan har ett ansvar att arbeta 

för förändring i världen och att denna uppmaningen utgår ifrån det sakramentala i nattvarden. 

Enligt Riswold är det utifrån nattvarden som det finns en möjlighet bemöta och hantera den 

kritik som riktas från ett feministiskt teologiskt perspektiv och att omtolka relationen mellan 

Gud och människa. Riswold fokuserar i sin teologiska framställning på Jesu liv och vad Jesu 

liv innebär för människors liv och relation till Gud.  Riswold betonar vikten av att tolka Jesus 

död och uppståndelse i relation varandra.  

För det andra använder sig Riswold av begreppet kamp. Det blir ett begrepp för att tyda livet 

och bemöter Brock och Parkers kritik. Riswold betonar i likhet med Brock och Parker Jesu död 

som en orättvis handling.  Begreppet inkluderar kvinnors kamp och lidande i vardagen och vill 

synliggöra den kamp som är en del av den mänskliga tillvaron, samtidigt som det betonar Guds 

närvaro och tröst i kampen. I begreppet kamp betonar Riswold relationalitetens betydelse 

mellan människor. 269 Riswolds betoning på försoningens övergång är att gå från det brustna i 

tillvaron och en våldsam värld till förvandling och helande. Försoningen, betonar Riswold, är 

att Gud handlar i mitten av kampen. 270 
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6. Luthersk feministisk korsteologi och 

försoningsteologi i ljuset av radikalfeministisk kritik   

 

I följande avsnitt redogör och svarar jag på uppsatsens frågeställning Hur kan en nutida luthersk 

feministisk position om försoning och korsteologi formuleras så att den blir trovärdig i ljuset 

av radikalfeministisk kritik? I mitt svar redogör jag först för de lutherska feministiska 

teologerna och kritiken av dessa utifrån Brock och Parker. Därefter jämför jag likheter och 

skillnader hos teologerna för att sedan svara på vad de lutherska teologerna bidrar med som 

Brock och Parker missar.  Detta utifrån mitt syfte i uppsatsen att kritiskt granska tre lutherska 

feministiska tolkningar av korsteologi för att diskutera hur ett konstruktivt bidrag till en 

feministisk försoningsteologi kan formuleras.  

 

Thompson formulerar en feministisk korsteologi och presenterar sin förståelse av försoning 

genom en vänskapsmetafor. Gud blir genom Jesus död på korset vän med mänskligheten och 

det sker frivilligt som en konsekvens av att Gud blir människa.  Guðmundsdóttir presenterar i 

sin modell en Gud som lider på korset och delar kvinnors erfarenheter av lidande. I likhet med 

Thompson formulerar hon en feministisk korsteologi. Riswold formulerar en sakramental och 

ecklesiologisk bild för försoning med utgångspunkt i relationen mellan Gud och människa i 

nattvarden. Thompson betonar i likhet med Riswold en sakramental och ecklesiologisk bild, då 

hon betonar dopet, nattvarden och kyrkans roll. Detta präglar Thompsons och Riswolds 

teologiska förståelse och är ett gemensamt viktigt lutherskt drag hos båda teologerna. 

Thompson använder en ecklesiologisk bild av vänskap som går över de gränser som människor 

skapar. Den sakramentala dimensionen av dopet och nattvarden visar på att människor hör 

samman. Riswold betonar nattvarden utifrån aspekten att den synliggör Guds vision för världen 

som människan blir delaktig i.  

Gemensamt för alla tre lutherska teologer är att de betonar en relationell aspekt av försoning 

och en Gud som står i relation med människan. Detta gemensamma drag av relationalitet finner 

jag är en viktig aspekt.   Den relationella aspekten av försoning berör relationen mellan Gud 

och människa, mellan Gud och mänskligheten och mellan människor. Den relationella 

försoningen betonar att det sker en förändring i både Gud och människan och att försoning 

behövs för att relationen ska upprättas och bli hel.  Detta i likhet med den romerska-katolska 

teologen Mary Grey som argumenterar för försoningens relationella aspekt mellan Gud och 
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människan. I Greys modell är människan med och skapar försoning. Den relationella aspekten 

av försoning fångar upp att Gud blir ett med världen.  

De lutherska feministiska teologerna betonar även syndens relationalitet och att världen är 

brusten genom synd, lidande och ondska. Synden får konsekvenser för människors liv och 

relationer med varandra. Försoningen behövs för att upprätta och hela de relationer som har 

blivit skadade och för att förstå det som är brustet i den mänskliga tillvaron. Thompson betonar 

det relationella i synden utifrån det bibliska narrativet om Sara och Hagar som fångar upp 

människans komplexitet och ambivalens. Narrativet betonar att människan har en möjlighet att 

vara både offer och förövare i mellanmänskliga relationer.  Thompson betonar Kristus som det 

enda offer som inte har varit förövare och som är med alla människor som är i situationer där 

de varit offer. Således är det en kristologi som är nära kvinnor som är utsatta för våld.  Riswold 

betonar begreppet kamp i relation till det lidande kvinnor möter i sina liv.  

Ytterligare ett gemensamt och tydligt drag hos de lutherska feministiska teologerna är att de 

anser att det finns ett behov av en omtolkning av den traditionella försoningsteologi och 

korsteologin utifrån den radikalfeministiska kritiken.  En trovärdig luthersk feministisk 

försoningsteologi kan inte ignorera kritiken, utan blir trovärdig genom att gå i dialog med den.   

I relation till Brock och Parkers kritik var det främst modellerna den korsfästa Guden och den 

självutgivande kärleken som relaterar till de lutherska feministiska teologerna. Den 

radikalfeministiska kritiken berör särskilt korsteologiska tolkningar och perspektiv av den 

självutgivande kärleken.  

Thompson bedömer jag kan sättas i relation till två av Parkers kritiska modeller. För det första 

den korsfästa guden eftersom Thompson betonar att Jesus ger sitt liv för sina vänner. Detta blir 

problematiskt utifrån självuppoffrande ideal. För det andra bedömer jag utifrån modellen den 

självutgivande kärleken att den radikalfeministiska kritiken problematiserar Thompsons 

betoning på tjänande.  

Guðmundsdóttir bedömer jag kan sättas i relation till tre av Parkers kritiska modeller. För det 

första modellen den korsfästa Guden eftersom Guðmundsdóttir betonar en Gud som lider på 

korset. För det andra modellen Guds korsfästa folk eftersom Guðmundsdóttir anser att lidandet 

som uppkommer i samband med motstånd kan leda till något gott om det bidrar till att förändra 

strukturer som är förtryckande. För det tredje den självutgivande kärleken eftersom 

Guðmundsdóttir argumenterar för att tjänande kan bli ett ideal om personer som varit 

marginaliserade väljer tjänande av fri vilja.   
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Riswold är den av de tre lutherska teologer som jag bedömer  främst kommer undan Brock och 

Parkers kritik. För det första modellen själens mörka natt som jag bedömer inte träffar Riswold 

eftersom hon betonar Jesu liv.  För det andra modellen den korsfästa Guden då Riswold betonar 

betydelsen av Jesu liv och hans vision, men anser att de val och hans liv ledde fram till hans 

död på korset.  

En luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi blir trovärdig i ljuset av en 

radikalfeministisk kritik om den ifrågasätter tolkningar som bidrar och förstärker människors 

lidande. Den blir trovärdig genom att ta kvinnors erfarenheter och berättelser av våld på allvar.  

Den blir trovärdig om den går i dialog och diskussion med den radikalfeministiska kritiken och 

är medveten om den problematik som finns i relation till försoningsteologi och korsteologi.  

Slutligen bedömer jag att den lutherska feministiska försoningsteologin ur en radikalfeministisk 

synpunkt inte alltid håller måttet. Däremot anser jag att den lutherska feministiska 

försoningsteologin och korsteologin trots detta har ett viktigt bidrag som utmanar det 

radikalfeministiska perspektivet. 

Därför bedömer jag att en luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi blir trovärdig 

i ljuset av en radikalfeministisk kritik eftersom den tar relationaliteten, också i synden, på allvar 

och därför förmår fånga upp mänsklig ambivalens bättre än den radikalfeministiska kritiken. 

Detta med hjälp av det bibliska narrativet om Sara och Hagar som betonar människans 

möjlighet att vara båda offer och förövare. Berättelsen vidgar perspektivet eftersom den 

inkluderar faktorer som etnicitet och klass. En betoning på syndens relationalitet tar således 

kvinnors erfarenheter av brustenhet på allvar.  
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7. Sammanfattning 
 

Traditionell försoningsteologi har kritiserats från ett feministiskt teologiskt perspektiv eftersom 

den bidrar med tolkningar som betonar Jesus lidande och död som frälsande. Samtidigt finns 

det feministiska teologer som föreslår en omtolkning av försoningsteologi och korsteologi. I 

uppsatsen diskuterar jag utifrån detta problem hur en trovärdig luthersk feministisk 

försoningsteologi och korsteologi kan formuleras i ljuset av den radikalfeministiska kritiken.  

Först presenterade jag en radikalfeministisk kritik utifrån Rita Nakashima Brock och Rebecca 

Ann Parkers sex modeller som problematiserar försoningsteologi och korsteologi. Därefter 

presenterade och analyserade jag de tre lutherska feministiska teologerna Deanna Thompson, 

Arnfríður Guðmundsdóttir och Caryn D. Riswold utifrån Sofia Camnerins försoningsteologiska 

modell med begreppen från, övergång och till.  Därefter bedömdes de lutherska feministiska 

teologerna utifrån Brock och Parkers kritik.  

En luthersk feministisk försoningslära blir trovärdig i ljuset av den radikalfeministiska kritiken 

om den fokuserar på den relationella aspekten i försoningsteologin. Det innebär att den bör 

fokusera på den relationella aspekten mellan Gud och människa, mellan Gud och mänskligheten 

och i mellan-mänskliga relationer.  Den bör även betona syndens relationalitet.  

Vidare forskningsuppgifter som aktualiseras av uppsatsen och dess slutsatser är att det vore 

intressant att undersöka hur försoningsteologi förhåller sig i relation till berättelserna som 

publicerades i sambandet med uppropet #vardeljus i Svenska kyrkan. Det vore intressant att 

undersöka vilka teologiska idéer som tar sig uttryck i berättelserna och vilken roll 

försoningsteologi har. 271   
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