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Varde ljus! – Let there be light! – Es werde Licht! – Que la lumiére soit! – Er zij licht! 

 

 
 

”Vad är då sanning? En flyktig armé av metaforer, metonymier, antropomorfismer. Kort sagt: 
en samling av mänskliga relationer som blir poetiskt och retoriskt intensifierade, 

metamorfoserade och avgudade och som efter långt bruk betraktas som fixerade kanoniska 
och bindande. Sanningar är illusioner som man har glömt att de är illusioner; utslitna 

metaforer som inte längre har kraft att väcka våra sinnen, mynt vars framsida har suddats ut 
och därför inte har mer värde än en metallbit.” 

 
Friedrich Nietzsche ”On Truth and Falsity in their Ultramoral Sense” (1873) 
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1. Inledning 
Efter att snart ha ägnat 18 månader till att söka, läsa, uppleva och försöka skriva ner mina 
tankar och nyvunna kunskaper på papper, så fascineras jag över mitt förändrade sätt att tänka 
när det gäller religiositet. Jag känner ett lugn inom mig, lite av att ha hittat sig själv. Då inte 
genom religiösa upplevelser eller frälsning utan genom insikten att allt bygger på ord, Guds 
ord, mina ord eller någon annans ord och det jag inför mig själv menar med frälsning, att bli 
kristen, hinduist eller något annat, blir till upptäckten av sin egen existens som ett 
sammanhang av alltet, att det är själva kärnan. Ett svar som är lättare att finna än att ställa 
”rätt” fråga till. 
 
Att jag skulle ha haft några religiösa upplevelser har jag inget minne av men Guden utan 
ansikte den allrådande och mäktige har varit allestädes närvarande genom de vuxnas språk 
och de rotade metaforerna om honom själv och det som ska vara hans skapelse. 
Identifieringen med honom underlättades genom språket som gav honom en manlig status och 
konung/härskare karaktär där jag tidigt som pojke förstod att vi båda rimligtvis hade penis och 
därigenom makt över levande och döda, ett underlättande av Herre på täppan mentaliteten 
som rådde redan på skolgården där flickorna fick stå nedanför kullen medan vi pojkar kunde 
besätta de högre positionerna. Men när jag blev äldre började jag lyssna på vad som 
egentligen sades och plötsligt smög det sig en känsla av obehag in i mitt inre, synd, förlåtelse, 
fader, fridsfurste, skapare och förgörare var några av de många ord som berörde mig illa, en 
slags språklig rigiditet där samma ord användes om och om igen. Frånvaron av den ”andra 
kvinnliga sidan” i den religiösa kontexten var också påtaglig, i mitt liv har modern/mamman 
varit tryggheten, den som alltid väntade när man behövde henne, ur hennes livmoder var jag 
kommen och det var henne jag ropade på när det gjorde ont. 
 
Så övertygelsen att Gud inte enbart var en man så som patriarkatet uttryckte det har stärkts 
under hela min uppväxt. Med den kunskap jag har idag om att inte solen är världsalltets mitt 
utan en ganska vanlig stjärna bland mer än hundra miljarder andra långt ute på en av 
Vintergatans spiralarmar så känns det otillräckligt med vad det metaforiska språket och 
religiösa myterna innehåller idag för att beskriva det mystiska, transcendenta, det vi inte ser 
eller kan/vill förstå. Där finns mycket nytt att upptäcka och beskriva med vårt språk bara vi 
vågar lämnar de språkliga bojorna och det förgångna bakom oss. Jag vill avsluta min 
inledning med vad jag tycker är en början och för mig väldigt tilltalande metafor ur 
Tomasevangeliet, där han skriver vad jag anser vara de himmelska metaforernas konsekvens, 
”Faderns rike är utbrett över jorden men människorna ser det inte”. 
 
1.1 Bakgrund 
Genom orden så formas min omvärld och omvänt, det jag inte har ord för det finns inte helt 
och fullt för mig. Mitt språks gränser är min världs gränser, där språket är en konstruktion 
som andra inviger mig i och som jag sedan får utveckla med andra, där kanske Gud blir till 
genom språket. 
 
”Gud är ordet”1 kommer att vara den rotmetafor jag utgår ifrån när sökandet i de bibliska 
texterna efter en skapares personlighet tar sin början i uppsatsen, mycket med hjälp av 
”orden” han sade till sina utvalda män. Ord och metaforiska uttryck som kanske kan skvallra 
om karaktären hos denna Gudarnas gud, detta med utgångspunkten av att Gud är en litterär 
gestalt som utvecklas genom de olika författarnas skrifter och språkliga framställning. Texter 
som dominerat inom religiöst utövande under så lång tid att de gör oss människor till 
ensamma mottagare av denna språkets urfader, hans talade och nedskrivna språk som bara vi 
                                                             
1 Bibel 2000 GT 5 Mos. 12-13 1999 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet/Verbum förlag 
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människor kan ta till oss genom vår förmåga till verbal kommunikation. En Gud som i början 
av bibelns skapelseberättelse låter sina vandrande steg i den svala kvällsvinden skrämma den 
nakne Adam och hans Eva och därigenom ger läsaren en bild, om inte av en mänsklig gestalt 
men väl en gående. Karaktären hos Gud är en viktig ingrediens för att analysera betydelsen av 
några av de många metaforerna i bibeln, som under årtusenden förts vidare generationer 
emellan och därigenom låtit kristna troende använda sig av i deras mänskliga 
ställningstaganden grundat på gudomliga ord och heliga bud. Föreställningen om en eller flera 
gudar som kontrollerar tillvaron är uråldrig, den Gud jag har valt att studera är monoteistisk 
och har sitt ursprung i de profetreligioner som uppstod i sydvästra Asien under tiden 1000 f 
Kr - 650 e Kr, där den iranska profeten Zarathustra hade en stor betydelse för monoteismen 
inom judendom, kristendom och islam. Min benämning av Gud i uppsatsen i brist på ett tredje 
personligt genus i svenskans språksystem får bli ett traditionellt och generellt ”Han.” 
 
Min utgångspunkt i uppsatsen är det som i bibeln kallas Guds ord, oavsett om innehållet i 
Gamla testamentet är om eller av Gud, är bibelns texter skriven för människor av människor, 
anpassad åt människor för människors kontroll. I trosbekännelsen som är legio vid all kyrklig 
verksamhet både nationellt och internationellt läser kvinnor och män tillsammans i någon 
sorts läromässig sanning ”Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är 
avlad av den helige ande.”2 På så sätt är den patriarkaliska cirkeln sluten och barnalstringen 
sker genom metaforisk eller bildlig avel där sexuella modaliteter undviks och därigenom 
kvinnans inblandning, även om försök görs i vår tid att genom språkliga förklaringar 
feminisera ordet ”Anden” ordet ”ruah” på hebreiska som är femininum.3 Att börja närma sig 
bibelns texter och det Gud talat till sina utvalda män försvåras genom de många metaforer och 
bilder som använts för att förklara det oförklarliga. Ett problem jag tidigt stötte på i mitt 
uppsatsarbete var de fossila metaforerna som i mina öron var och blivit bestående sanningar 
genom att de ingått i mitt och andras dagliga språk under väldigt lång tid t.ex. Gud fader. En 
metafor som inte säger något om Guds personlighet eller kön, mera gudens egenskaper sett 
med mänskliga ögon och ord i den tid skriften blev till, men begreppet har ”rotat” sig ända in i 
vår tid och formats till en skäggig fadersgestalt i sin himmelska boning och blivit ”någon”. 
Problemet med den och många andra grundläggande metaforer och modeller är att de i princip 
förblivit de samma: de är triumfalistiska, monarkiska och patriarkala vilket jag kommer att 
belysa i uppsatsen med inställningen att teologi främst är fiktion, eftersom ingen kan styrka 
sanningshalten genom konkreta bevis. Det anser jag vara av en avgörande betydelse för vår 
tid eftersom många av de traditionella metaforerna och begreppen togs i bruk i en helt annan 
tidsepok men ändå ges stor betydelse i idag. Eller för att använda Jack Miles4 ord: 
 

”Gud är inget helgon, även om det kan låta underligt. Det finns mycket hos 
honom man kan ha invändningar emot, och många försök har gjorts att förbättra 
honom. Åtskilligt som Bibeln säger om honom förkunnas sällan från predikstolen, 
därför att det vid en närmare granskning skulle väcka anstöt. Men även om endast 
en del av Bibeln predikas aktivt, så är det inget i den som helt förnekas. På det 
osannolikt oförvanskade bibelbladet förblir Gud sådan han varit: originalet som 
har varit våra fäders tro och vars avbild alltjämt lever inom oss som ett 
komplicerat men dynamiskt världsligt ideal.” 

                                                             
2 Den apostoliska trosbekännelsen (Symbolum apostolicum, förk Apostolicum), som felaktigt ansetts härröra 

från apostlarna, har i en äldre form uppstått i början av 200-talet. Den vänder sig främst mot gnosticismen som 
lär att världen skapats av en ond demon och att Jesu kropp inte var materiell. Källa Focus Multimedialexicon 
CD-ROM 1999 Kunskapaförlaget P.A Norstedt & söner. 

3 Koskinen Lennart Gud 2000. 1997 Verbum förlag. sid 148 
4 Miles Jack Gud en biografi 1995 Bokförlaget Rabén Prisma AB, Stockholm. sid 14 
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1.2 Syfte 
Jag ämnar med den här uppsatsen belysa det teologiska språket som den mänskliga 
konstruktion jag anser det vara. Mitt syfte är att fokusera på faran att ensidigt betona 
metaforen om Gud som en man, som personlig och opersonlig varelse och diskutera den 
metaforiska innebörden hos den bibliska Gudsbilden och påskina den revidering jag anser 
vara nödvändig i det metaforiska språket av Gudsbilden som är genomsyrat av en 
patriarkalisk anda. Det andra blir genom litteraturstudier med anknytning till ämnet och en 
slutlig avhandling och diskussion med hjälp av vad jag fått fram och därigenom påverka min 
egen utveckling och förståelse av mina egna Gudsbilder och föreställningar. 
 
1.3 Avgränsning 
Jag har valt ut ett fåtal metaforer för analys ur den Heliga skriften gamla testamentet, eftersom 
Bibeln är oerhört rik på bildspråk och omskrivningar av sådant det inte finns ord för. Mitt lilla 
urval är baserat på metaforer som kanske är sprungna ur rädslan att närma sig en Gud med 
andra ord än man blivit lärd. Ord som både jag och uppsatslitteraturen beskriver vara i behov 
av förnyelse för att harmoniera med nya upptäckter och ett språk i ständig utveckling. 
 
1.4 Forskningsöversikt över litteratur 
A. ”Gud 2000” Lennart Koskinen 1997 Verbum förlag. Kapitel 12. Gud – han, hon eller det? 
 
B. ”Den levande Gudinnan: kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess” Petra 
Junus 1995 Bokförlaget Nya Doxa. (Boken är en doktorsavhandling vid Teologiska 
institutionen vid Uppsala universitet.) Kapitel 6. Det gudomliga som upplevelse och språk. 
 
C. ”Gudsbilder i en hotfull tid” Sallie McFague Svenska översättningen 1994 Verbum Förlag 
AB. Kapitel 3 Gud och världen, Den monarkiska modellen av Gud som Kungen, sid 94. 
 
D. ”Gud: en biografi.” Jack Miles 1995 Bokförlaget Rabén Prisma AB, Stockholm Kapitel 5 
Bedrövelse, Underrubrik: Fader, Samuelsböckerna sid 170 - 175 
 
Inledning 
Översikten kommer att handla om de fyra böcker presenterade här ovan, genomgången 
kommer att följa den nummerordning de presenteras i. Tonvikten kommer jag att lägga på de 
kapitel i böckerna som berör mitt valda uppsatsområde: den metaforiska Gudsbilden. I något 
fall kommer jag även att beröra de manliga och kvinnliga metaforerna, vilka kapitel det gäller 
anger jag under boktitlarna. De resterande kapitlen kommer jag att sammanfatta översiktligt i 
inledningen av varje stycke. Det gemensamma med de tre första böckerna är bearbetningen 
omkring Gudsbilden. Fokus ligger på tankarna runtomkring förändringar och semantiken i det 
religiösa språkets bärkraft som ett heligt och kollektivt språk och hur det ska kunna bibehållas 
och förmedlas till människor i vår tids kristenhet och kultur. I de två av fallen av kvinnliga 
författare är närmandet till det kvinnligt heliga och efterlysandet av ett mera jämlikt språkligt 
förhållande mellan könen starkt. Petra Junus skriver och avhandlar sin undersökning om Gud 
som moder och gudinna med hjälp av djupintervjuer med 12 kvinnor. Sallie McFague skriver 
om en inbjudan till att föreställa sig Gud med hjälp av tankeexperiment med nya bilder och 
modeller för relationen mellan Gud och världen i en ekologisk, nukleär tid. Metoderna att 
analysera möjligheter och resultat är starkt åtskilda så även utgångspunkterna, men 
centraliseringen vid just Gudsbegreppet och metaforerna står att finna gemensamt i alla tre 
böcker liksom ifrågasättandet av den manliga dominansen i det religiösa språket. 
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Spännvidden mellan böckerna 1 - 2 textmässigt går från lättläst och metaforiskt till stramt 
avhandlande med sammanfattande slutsatser till McFagues djupt innehållsrika och akademiskt 
skrivna text med en professors språkbruk som kräver ordbok för den oinvigde. Jack Miles bok 
skiljer sig lite från de andra genom det sätt författaren skildrar Gud som en litterärbiografisk 
huvudperson med karaktären av flera personligheter i en och samma person som växer fram 
via sitt förhållande till människorna. Detta skrivet med: ”journalistens lätta handlag, 
vetenskapsmannens kunskap och en skeptisk troendes respekt.”5 För mitt uppsatsarbete om 
metaforerna i det religiösa språket och deras innebörd tycker jag böckerna hjälpt mig på ett 
förklarligt berikande och intressant sätt. 
 
A. Lennart Koskinen är präst, forskare, författare och samhällsdebattör känd för att diskutera 
livets ”insida”. I hans bok upplever jag genom textens utformning att det är Bibeln och Gud 
som ger honom en drivande kraft där han vänder och vrider på de bibliska citaten för att 
modernisera dem för 2000-talets kristna människor. 
 
I inledningen av boken gör han tidigt klart att han tycker det finns en skillnad mellan Kyrkans 
tro och på dem som ser tron som rent biblisk, utan kyrkliga dogmer och därigenom blir frågan 
till en semantisk språkfråga istället för en kunskapsteoretisk fråga om Guds existens eller icke 
existens anser författaren. Enligt honom skulle det kunna vara det patriarkaliska språkbruket 
inom kyrkans värld som skrämt människor på flykten och fått ett så vanligt begrepp som fader 
att kännas frånvarande, orättvis med en bortvänd blick. Bibelns Gudsbilder är inte bara en 
utan många genom de 66 böcker bibeln består av skriver Koskinen och beskriver gud som 
annorlunda outsäglig, oändlig och oförliknelig med en främsta egenskap av helig, vilket bl a 
betyder ”avskild”. Avskild från vårt sätt att tänka och därmed våra ord, men helig har också 
med helhet eller vara att göra. 
 
Ur detta resonemang föds uttrycket ”jag är” som blir ett samlingsord för Koskinens 
sammanfattande Gudsbild för vår tid. Det är sprunget ur hans sökande i naturvetenskaper som 
fysik och biologi samt djuppsykologi: 

 
”Jag är”-nivån som egentligen ligger bortom de positiva beskrivningarnas 
räckvidd och trefaldighetsnivån där Gud blir synlig som Fader, Son och Ande 
med alla sina olika funktioner.” 

 
Han gör ett försök att koppla samman bibelns och urkyrkans sätt att tala om Gud med ett 
språkbruk för 2000-talet, hämtat från naturvetenskaperna, den nya fysiken och 
djuppsykologin. Förbindelsen mellan dåtid och nutid vill han gärna göra till en mystikens 
förbindelse och därför är hans bok fylld med liknelser och metaforer. 
 
Kapitel 12. Gud – han, hon eller det? 
Med utgångspunkt ifrån feministteologin som tanketradition utan att kalla den enhetlig rörelse 
eller teologisk tradition gör Koskinen en lättare översikt över detta område: 
 

”Inte minst som manlig teolog måste man dock lyfta fram några av dessa centrala tankar” 
 
En huvudtes bakom de olika feministteologerna är nödvändigheten av en granskning av det 
kristna budskapet utifrån ett kvinnoperspektiv, den bör innefatta Bibeln den kristna 
idéhistorian och de praktiska slutsatserna som kyrkor, samfund och enskilda dragit av sin 
                                                             
5 Miles Jack Gud en biografi 1995 Bokförlaget Rabén Prisma AB, Stockholm. Ur rescensionstext från omslagets 

baksida av San Francisco Chronicle. 
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trostolkning. Kvinnoperspektivet tolkas utifrån två aspekter ”sex” och ”genus” ur engelskan, 
feministteologernas vanligaste språk. Sex har att göra med den kvinnliga biologin och genus 
är det kulturella könet dvs. inlärda könsroller, arbetsfördelning mellan könen, självbild och 
värderingar. Det som i en social struktur i ett visst samhälle eller tanketradition medvetet eller 
omedvetet reglerar förhållandet mellan könen. Det är ur genusperspektivet feministteologerna 
analyserat Bibelns tillkomstmiljöer och samhällen där Bibeln missbrukats enligt dem. 
Missbruket har kunnat befrämjas av den traditionella och ytterst manliga bilden av Gud. Det 
sättet att beskriva Gud anges ofta som orsak till förtrycket av kvinnorna. Men enligt Koskinen 
är det enbart de mest radikala feministerna, (en mindre gren inom rörelsen) som vill ersätta 
den manliga Gudsbilden med en modersbild och överge traditionell kristendom och utforma 
nya trosinriktningar med en Gudinna/gudinnor i centrum. En omfattande forskning av de 
feministteologer som söker en gemensamt fungerande Gudsbild för vår tid i en judisk-kristen 
tradition tar en ansats där man noterar inte bara hur kvinnor far illa utan även män i 
hierarkiskt patriarkala s.k. kristna kulturer. Denna kvinnoprotest riktar sig inte bara mot den 
manliga Gudsbilden utan även mansbilden som blivit en följd av den. Kravet på samma 
rättigheter på mäns villkor skapar också en förhoppning och möjlighet av en fördjupad 
Gudsbild som kan leda till en fördjupad och mänskligare mänsklighet. Denna syn att 
kristendom inte enbart handlar om den individuella själens frälsning har hämtat inspiration i 
den s.k. befrielseteologin med rötter i Latinamerika. Centralt är upprättelsen för alla 
människor redan här i tiden där kampen mot sociala orättvisor och klyftor människor emellan 
är den största utmaningen, som en förlängning av det inkluderar den också klyftan mellan 
män och kvinnor. 
 
Bibeln - ett manligt dokument. 
Koskinen finner inget märkligt i det faktum att Bibeln är skriven av män för män under en 
tidsepok när få kvinnor var skriv- eller läskunniga eller vare sig juridiskt eller religiöst 
myndiga. Men han vill markera de bibliska författarnas text om att Gud inte är något 
könsväsen genom att citera ur GT. 5 Mos 4:15-166 

 
15 ”Akta er noga! Ni såg inte någon gestalt när Herren, er Gud, talade till er ur 
elden på Horeb. 16 Gör därför inte något så förfärligt som att tillverka en 
bildstod, en gudabild av vilken gestalt det vara må: en bild av man eller kvinna.” 
(Författarens understrykning) 

 
Att Gud är personlig försvårar benämningen i genusformer eftersom det bara finns två i 
språket, han och hon, att de manliga författarna valde han är fullt förståeligt i den starkt 
manliga traditionen menar författaren. Sedan ger Koskinen ett antal tydliga exempel enligt 
honom, från Bibeln på kvinnliga bilder i både nya och gamla testamentet (Jag väljer här att 
återge ett ofta citerat exempel som även finns i hans text.) 
 
I skapelseberättelsen finns en betydelsefull markering när man försöker komma till rätta med 
manliga och kvinnliga bilder: 
 

”Gud skapade människan till sin avbild. 
Till man och kvinna skapade han dem.”7 

 
Avbilden bör ju rimligtvis säga något om förebilden i det fallet och på så sätt göra Gud till ett 
väsen rymmande både man och kvinna, något passande ord för det finns inte utan författaren 
                                                             
6 Bibel 2000. GT. 5 Mos 4:15-16 1999 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet/Verbum förlag sid 193 
7 Bibel 2000. GT 1 Mos 1:27 1999 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet/Verbum förlag sid 13 
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föreslår metaforen Han som metafor för något mycket mer. Men vill även öppna upp t ex 
språket i gudstjänsten genom kvinnliga bilder ibland och kalla dem för hon. Som teolog finner 
han en tydlig öppning i treenighetstanken, anden betyder på bibelns äldsta språk hebreiska 
”ruah” vilket är femininum, på grekiska blir det ”pneuma” som är neutrum, först med den 
latinska översättningen blir anden till ”spiritus” och får därmed manligt kön. Här föreslår 
Koskinen av både historiska, språkliga och teologiska skäl att man kunde återgå till att 
konsekvent kalla den sida av Gud vi kallar för Anden istället Hon. Det skulle enligt honom 
göra relationsdimensionen i Guds väsen tydligare och kunna förklaras så här: 

 
”Fadern bär på skapelsens frö. Modern - Anden är livgivaren som får fröet att 
gro och växa. Sonen är förebilden för den nya mänskligheten - den nye Adam. 
(Alltså bortom motsatsparet man - kvinna.)”8 

 
B. Petra Junus är forskare i religionspsykologi med särskild inriktning på feministisk 
psykologi. Genom hennes djupintervjuer med kvinnor i Sverige av idag med en inriktning på 
förändringsprocesser på individnivå, ges möjlighet till ett närmande av de kvinnor som 
använder feminina gudssymboler i sin religiösa tro. Det gör de genom att läsa gudinnemyter9 
eller kalla Gud för Moder eller anropa den stora Gudinnan. Hennes studier i 
religionsvetenskap förde henne i kontakt med en ifrågasättande feministisk teologi där det 
patriarkala språket inom kristendomen väckte frågor om språkbruket d v s Gud som Fader 
eller Herre. Men inom henne hade en fråga börjat gnaga, varför hade ingen inom 
religionspsykologin ställt den? 
 

”Vilka konsekvenser får det för kvinnor att Gud i vår kultur omtalas med 
maskulint genus?” 

 
Det är med kombinationen av två separata forskningstraditioner Junus skred till verket, den 
religionspsykologiska som studerar religion som en upplevelse och beteende i historia och 
nutid med hjälp av psykologiska metoder och teorier samt den feministiska forskningen eller 
kvinnoforskningen som är en tvärvetenskaplig disciplin som syftar till mera förståelse för 
kön10 och könsrelationer i historia och nutid. Men på ett tidigt stadium utvecklades ett 
ytterligare syfte eftersom de teorier som finns etablerade inom religionspsykologin och de 
feministiska teorierna var bristfälliga. Hon upptäckte att det saknades teorier som täckte 
hennes undersökningsområde, därför syftar hennes avhandling även till en kritik och 
vidareutveckling av religionspsykologiska och feministiska teorier. Vid arbetets början var 
hon starkt inspirerad av den jungianska tankemodellen och i synnerhet de feministiskt 
inspirerade jungianska författarna men den fördjupade förståelsen av feminismens 
frågeställningar gjorde att hon lämnade den jungianska särartsförståelsen av kön som 
tolkningsmodell. Istället för ett analysredskap blev den jungianska psykologin ett föremål för 
analys, vilket inte hindrar henne ifrån att ha en sympatisk inställning till många av de 
jungianska feministernas insikter. 
 
Vid den inledande intervjuundersökningen var Junus främsta intresse den psykologiska 
funktionen hos begreppen Gud moder och Gudinna på en metaforisk och/eller teologisk nivå, 

                                                             
8 Koskinen Lennart Gud 2000. 1997 Stockholm Verbum förlag AB sid 148 
9 ”Intresset för feminina religiösa symboler härrör huvudsakligen från tre olika idéströmningar: den feministiska 

teologin, den analytiska psykologin samt gudinne- och häxrörelser i Europa och USA.” 
10 ”Inom kvinnoforskningen har man traditionellt delat upp ordet kön i biologiskt och socialt kön. Biologiskt kön 

används som en konstant medan det sociala könet står för föränderliga sociala och kulturella egenskaper, 
positioner och värderingar som tillskrivs de biologiska könen.” 
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d v s som poetiska omskrivningar av det gudomliga eller som en medveten bearbetning av 
gudsbegrepp i en teologisk kontext. Vad hon hoppas genom detta kunna bidra med är: 
 

”en ökad psykologisk förståelse för betydelsen av religiösa upplevelser och 
symboler, en ökad religionspsykologisk förståelse för kvinnors sökande efter sig 
själva via religiositeten.”11 

 
Kvinnors erfarenheter, känslor och kropp måste enligt Junus få en plats i det som kallas heligt, 
den levande Gudinnan är en symbol men också en gudsrelation som är viktig för kvinnors 
befrielse. Intervjuerna med kvinnorna och läsningen av litteratur rörande arbetet har för Junus 
personliga utvecklingen lett henne vidare både religiöst, personligt och vetenskapligt. Petra 
Junus vill inte framhålla sina teorier som några sanningar man dogmatiskt ska hålla sig till, 
utan som ett avhandlingsresultat man kan pröva i de sammanhang där de kan komma till 
användning: 
 

”som inspirationskälla för kvinnor och män, för psykologer och präster för 
terapeuter, själavårdare och schamaner, och för alla som vill förstå och förändra 
en del av den mångfasetterade tillvaro vi lever i.”12 

 
Hon har visat i boken att Gudinnan eller Moder Gud, som personlig gudsrelation eller i form 
av mytologisk gestalt kan ha positiva funktioner för kvinnors självkänsla och utveckling, att 
kvinnorna utvecklar en ny förståelse av sig själva som inte överensstämmer med den 
traditionella kvinnorollen. En förståelse som synliggör den manliga dominansen i samhället 
och kan fungera frigörande och stärkande trots ett omgivande kvinnoförtryck, att jag är bra 
och den manliga dominansen är en del av verkligheten. 
 
Kapitel 6 Det gudomliga som upplevelse och språk. 
Jag kommer här att återge av mig valda utdrag ur Junus intervjumaterial i kapitel 6, samt 
delge hennes teorier. I det här kapitlet har hon tagit upp informanternas reflektioner kring vad 
det har för betydelse att namnge det gudomliga. Informanternas namn är desamma som Junus 
använt d v s fingerade. 
 
Rubriksättningen till detta kapitel är ett centralt tema i intervjumaterialet enligt författaren. 
Informanten Maria talar om Gud som en Fader/Moder, en god makt, men hon känner sig 
präglad av bibeln så hon tänker oftare Fader än Moder men tycker att Gud växte och blev 
mera personlig när hon även använde namnet Moder. 
 
Maria är snart färdig präst och aktualiserar aspekter som kvinnor inom den kristna 
referensramen talar om runt Gud/Gudsbild och förhållandet mellan män och kvinnor. 
Aspekterna enligt Junus kan bl.a. vara att Gud blir mera personlig när man kallar Gud för hon 
och att även moderligheten betonas då, men Bibeln och det traditionella språket präglar 
gudsuppfattningen. Sofie som kallar det gudomliga Gudinnan söker den kvinnliga aspekten 
för att känna närvaro hon känner en skillnad mellan en mental inre känsla och upplevelsen av 
att vi alla hör ihop, vi är ett. Båda kvinnorna har haft en stark Gudsrelation redan som barn 
men beskriver i boken den process de genomgått till den annorlunda Gudsbild de har idag. I 
några av de andra intervjuerna är kampen eller konflikten mellan olika ”gudar” det mest 
påtagliga, det kan t.ex. röra sig om den egna guden eller kyrkans. De feminina namnen på 
Gud kan vara något som enligt Junus kan mångfaldiga beskrivningen av Gud men även namn 
                                                             
11 Junus Petra Den levande Gudinnan. 1995 Nora Bokförlaget Nya Doxa. sid 14 
12 Junus Petra Den levande Gudinnan. 1995 Nora Bokförlaget Nya Doxa. sid 18 
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som tillit och kraft kan beskriva upplevelsen. Ett annat tema som ofta kommer upp är 
skillnaden mellan kvinnors och mäns sätt att förhålla sig till myter eller ”det nya språket” 
Informanten Karin säger: 
 

”Kvinnor utgår från den personliga upplevelsen mycket mer, och män, om vi ska 
generalisera, närmar sig mer via teologin och trosläran som kvinnor inte är så 
intresserade av. Men män har lite svårt att släppa troslärorna.”13 

 
Jag väljer till sist att återge informanten Sofis ord om Guds feminina aspekt som en 
sammanfattning av kapitlet: 
 

”Jag känner det gudomligas närvaro starkare när jag som kvinna tar kontakt med 
den feminina aspekten av Gud.(-) Jag känner mig lyssnad till, som jag inte gjort 
på många år. Och så det här igenkännandet. Att Gudinnan och jag är ett. Det 
höjer min egen syn på mig själv, mitt eget självförtroende. (-) Hon har gett mig 
möjligheten, förmågan och tilliten att utöva min egen religion, jag behöver inte gå 
någon annanstans, ha någon auktoritet som talar om för mig vad 
religionsutövande är.”14 

 
C. Sallie McFague beskriver sig själv i boken som ”Jag är vit, tillhör medelklassen och 
skriver för kristna som representerar ’traditionell’ kristendom.”15 Hon är professor i 
systematisk teologi vid Vanderbiltuniversitetet i USA. Insikten om att teologers uppgift alltid 
är att tala så om Gud, att det blir möjligt för människor att tolka sitt liv och sin värld på bästa 
sätt är det centrala i hennes arbete. Hon arbetar i boken med reflektionen över den religiösa 
och teologiska imaginationen (kreativ och insiktsfull ”fantasi” och föreställningsförmåga). I 
boken tar McFague upp förhållandet mellan vår förmåga att utplåna inte bara oss själva utan 
alla andra livsformer på jordens yta genom kombinationen av vår kärnvapenkapacitet och tron 
på Guds ansvar genom hänvisningen till Guds allmakt eller försyn, det som en farlig 
kombination. Hon ställer frågan, är den judisk-kristna traditionens triumfalistiska sätt att 
skildra förhållandet mellan Gud och världen till nytta eller skada i det fallet. Enligt författaren 
bör vår ”nya” kristna kontext beskrivas ur det perspektivet (vår egen förmåga till förintelse) 
som en teologi för vår tid när vi känner vördnaden och uppfattar världen tydligast och 
smärtsammast när vi tänker på dess slut eller skändning. Varje generation måste våga genom 
analys av vad ett förverkligande av livet kan och bör betyda i dess egen tid och formulera 
detta anspråk på nytt och bästa sätt. Det kritiska i detta arbete är metaforerna och modellerna 
bakom teologins konceptuella system. McFague skriver: 
 

”Mycken dekonstruktion av det traditionella bildspråket har gjorts, men mycket 
lite konstruktion. Om nu metaforer och begrepp är, vilket jag tror, sammanvävda 
med varandra i teologin, är det inte möjligt att göra teologi för vår tid med 
omoderna eller förtryckande metaforer och mod - eller.”16 

 
Hon ser det som en allvarlig brist i nutida teologi att de grundläggande metaforerna och 
modellerna förblivit de samma: de är triumfalistiska, monarkiska och patriarkala, hon hävdar 
nödvändigheten av en remytologisering av förhållandet mellan Gud och världen och gör 
försök med det i sin bok. Hennes experimentmodeller gör ett försök att skildra Gud som vår 

                                                             
13 Junus Petra Den levande Gudinnan. 1995 Nora. Bokförlaget Nya Doxa. sid 117-118 
14 Junus Petra Den levande Gudinnan. 1995 Nora. Bokförlaget Nya Doxa. sid 111 
15 Sallie McFague Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum Förlag AB. Sid 12 
16 Sallie McFague Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum Förlag AB. sid 9 
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världs mor, kärlekspartner och vän, namnet på den sortens teologi är metaforisk eller 
heuristisk17 teologi. Som remytologiseringsarbete erkänner denna form av teologi att den s a s 
målar en bild. 
 
McFague påminner oss i sin text att bilden kan vara storslagen, men det är en bild och att ett 
sådant företag gör det mycket klart att teologi främst är fiktion. Hennes bakgrund, vit 
medelklassamerikan långt ifrån umbäranden och faror, ger henne insikt om den rika världens 
ansvar för ”förtrycket av livet” genom ekologisk kris och kärnvapenarsenaler. Därför vill hon 
ge sin bok epitetet ”befrielseteologi” som står upp för livet, skriven i och för det sociala 
sammanhang där de nödvändiga pengarna och makten finns för att befria livet. McFague 
nämner även kvinnoförtrycket som orsak till hennes desorientering från den traditionella 
medelklasskristendomen och modet till att ifrågasätta den och ta risken att formulera kristen 
tro på nya sätt. McFagues slutord i boken lyder: 
 

”Den bön vi vill be, tacksägelsens bön för glädjefesten för alla i Guds närvaro, 
hänger på att vi accepterar vårt ansvar för vår vackra och ömtåliga jord, utan 
vilken det inte finns något bröd eller vin.”18 

 
Kapitel 3. Gud och världen. 
Den monarkiska modellen, av Gud som Kungen.19 
Den dominerande västerländska modellen av Gud som den absolute envåldshärskaren 
regerande över sitt rike utvecklades i det medeltida kristna tänkandet och under reformationen 
och är än idag en vanlig imaginativ bild i traditionell kristendom. Den är så vanlig enligt 
McFague, att man ofta inte ens ser den som en bild eller upplever den förtryckande, hon 
påminner oss om den starka känslan av triumf, glädje och kraft som fyller oss när vi 
gemensamt i kör sjunger ”Halleluja” ur Händels Messias. Konsekvenserna av bilderna i 
sången tänker nog ingen på utan mera välbefinnandet av en sådan Gud och få tillhöra honom 
”kungars Kung och herrars Herre”, ”ty herren Gud, den allsmäktige och regerande är 
oövervinnelig,”20 den omedelbara konsekvensen är att även vi är oövervinneliga. Den 
imaginativa bilden är mäktig och mycket farlig där avståndet mellan Gud och världen 
framhävs och all makt tillskrivs Gud både som dominans och välvilja. Vi måste som ovärdiga 
undersåtar fullständigt lita på en suverän Gud som ”blev människa” för att dö offerdöden och 
därigenom ge oss sitt stora värde i utbyte mot vår ovärdighet, och kan då se fram emot en tid 
då vi ska få förena oss med honom i hans himmelska rike. McFague beskriver bilden som 
onyanserad och anakronistisk men den gör sig fortfarande gällande trots sina begränsningar 
och har därför en psykologisk styrka som låter en betryckande skuld ge vika för den befriande 
glädjen. Hennes kritik inriktar sig på bildens oförmåga att tjäna som en imaginativ21 ram för 
evangeliet som en vision om hela skapelsens fulländning, hon anger tre grundläggande brister. 
Bildspråket skildrar en Gud som lever fjärran från världen, som endast står i relation till 
människans värld och som kontrollerar denna värld genom dominans och välvilja. 
 
Med en Gud som Kung i sitt rike fjärran från världen förstärks bilden av en annorlunda Gud 
skild från vår jord och outgrundliga universum. Det man gör i denna världen är av ringa 
betydelse, ty härskaren har det inte som sitt huvudresidens och som undersåte är det bäst att 
                                                             
17 Heuris´tisk, står för självständigt sökande efter en lösning. Norstedts stora Svenska ordbok 1986. Språkdata 

och Norstedts förlag. Sid 464 
18 Sallie McFague Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum Förlag AB. sid 246-247 
19 Sallie McFague Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum Förlag AB. sid 94 
20 Sallie McFague Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum Förlag AB. sid 94 
21 Imaginativ, skenbar, overklig fantasi Norstedts stora Svenska ordbok 1986. Språkdata och Norstedts förlag. 

Sid 464 
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inte bli för involverad i det eftersom Guds verkliga rike skildras som utomvärldsligt och det 
sanna riket, riket vi ska finna när vi uppväcks från de döda och får förena oss med den 
allsmäktige Fadern. I den monarkiska modellen finns det heller inget intresse för kosmos, för 
den icke mänskliga världen och där föds McFague andra invändning om modellen som varit 
den dominerande i västerlandet och inte tillåtit konkurrerande eller alternativa modeller att 
växa fram. Istället har tendensen varit att suga upp andra modeller t ex modellen av Gud som 
Fader som skulle ha kunnat styras mot föräldraskap med dess associationer till fostran 
omvårdnad, vägledning, omsorg och utgivande, vilket enligt författaren var Nya Testamentets 
tanke. Men under det starka inflytandet från den monarkiska modellen blev föräldern patriark, 
mera en kung än far som styr över sina barn och kräver lydnad. Genom att göra ordet till det 
centrala genom Guds närvaro i dem för den som kan höra, blir andra skapelser uteslutna och 
underblåsandet av ett förtryck har också uppmuntrats av det faktum att en dualism mellan en 
kung och undersåtar till sitt väsen är hierarkisk och uppmuntrar därigenom genom sitt 
tänkande olika former av förtryck, klyftor mellan man/kvinna, vit/färgad, rik/fattig, 
kristen/icke-kristen och kropp/själ. Dualismerna hör inte till naturens ordning men har genom 
sin spridning fått människor att tro att de ändå gör det. Gud råder också över denna värld 
genom en kombination av dominans och välvilja, enligt McFague den hierarkiska dualismens 
logiska konsekvens; ”Gud handlar med världen, inte i den, och det är ett slags handlande 
som hämmar mänsklig mognad och ansvar.”22 Då vi dessutom själva är kapabla genom det 
nukleära hotet att utplåna oss själva och allt annat liv måste metaforerna som uppmuntrar 
distans från och dominans över andra människor och allt annat liv, betraktas som farliga. Hon 
fortsätter. Oavsett en metafors ålder eller hur mycket stöd den har i Skriften, liturgier och 
trosbekännelser måste den förkastas om den hotar att utplåna själva livet: 

 
”I den triumfalistiska, kungliga modellen har segern redan vunnits på korset och i 
Jesu Kristi uppståndelse, och det krävs inget av oss. Vi kan känna oss lugna i 
förvissningen att vår mäktiga Herre tar itu med all ondska i nuet och i framtiden 
på samma sätt som han alltid har gjort det. En sådan syn på Guds välvilja 
undergräver all mänsklig strävan att göra något åt sin situation.”23 

 
D. Jack Miles har med sin inledning i det han kallar ”Preludium” placerat bokens ämne till 
litteraturen, han skriver om Herren Gud som - och endast som – huvudpersonen i en 
världslitteraturens klassiker, den hebreiska Bibeln eller Gamla testamentet24. Miles bok är ett 
försök att binda samman början, mitten och slutet. Han skriver inte vare sig mot eller för 
Herren Gud som objekt för religiös tro, utan har valt att skildra huvudpersonen genom den 
biografiska effekten, den konstnärliga idén om ett liv oskiljbar från den dramatiska eller 
litterära effekten i sig och gör därmed en liknelse med Hamlet: 

 
”Om inte den som ser Hamlet kan tro att Hamlet föddes och kommer att dö, om 
inte åskådarens fantasi leder vidare från scenen till ett liv som det inte finns något 
direkt bevis för på scenen, kommer skådespelet att dö med sin huvudaktör. En 
karaktär som tänks sakna liv utanför scenen kan inte heller ha något liv på 
scenen. Och så är det också med Gud som Bibelns huvudperson.”25 

 

                                                             
22 Sallie McFague Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum Förlag AB. Sid 100 
23 Sallie McFague Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum Förlag AB. sid 19 
24 Innehållet i de båda är detsamma men uppställningen är det inte. Gamla Testamentet flyttar de stora profetiska 

samlingarna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel och de tolv mindre profeterna – från mitten till slutet och lämnar kvar i 
mitten Job, Klagovisorna, Predikaren och Ester. 

25 Jack Miles Gud En biografi. 1995 Bokförlaget Rabén Prisma AB, Stockholm sid 17 
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Miles menar också att många i västerlandet inte längre tror på Gud, men förlorad tro har 
liksom förlorad rikedom kvardröjande effekter ungefär som att en ung man som växt upp i 
överflöd kan ge bort sin förmögenhet på äldre dagar och leva i fattigdom, men ändå behålla 
sin karaktär av någon som växt upp i överflöd, för han kan inte göra sig av med sin historia, 
han fortsätter, på ett liknande sätt har sekler av strängt och fromt karaktärsbyggande skapat ett 
mänskligt karaktärsideal som äger bestånd även om dess grund ryckts undan för många. Vi 
gör saker och ting så svåra för oss därför att våra förfäder uppfattade sig som en avbild av en 
Gud som i själva verket hade gjort saker och ting lika svåra för sig själv. Monoteismen 
erkänner endast en Gud och Bibeln betonar ingenting om Gud mer än att han är en, den 
uråldriga klippan, helheten själv. Och ändå förenar detta väsen i sig flera personligheter. 
Författaren menar också att mycket som Bibeln säger om Gud sällan förkunnas från 
predikstolen, därför att det vid en närmare granskning skulle väcka anstöt, därmed inte sagt att 
något helt förnekas i bibeln utan det är de valda bitarna som predikas aktivt. Gud som 
oföränderlig har Miles inte hittat några belägg för i Nya eller hebreiska bibeln, förutom den 
sena och problematiska vers man kan finna i Hebréerbrevet 13:8 NT, ”Jesus Kristus är 
densamme i går, i dag och i evighet”. Men som Israels Herre och Gud, tidens skapare och 
Gud, upprepar psaltaren med förkärlek att han lever för evigt. Men ändå menar Miles, än hur 
motsägelsefullt det än kan verka, gör han sitt inträde i tiden och förändras genom sin 
erfarenhet. Vore det inte så skulle han inte kunna bli överraskad: och han blir oupphörligt och 
ofta högst obehagligt överraskad. Gud är beständig: han är inte oföränderlig. Som två 
nyckelförutsättningar för den här biografin ser författaren att varken verket eller gestalten är 
så omänskliga att en ömsesidig bedömning inte kommer i fråga. Boken blev belönad med 
1996 års Pulitzerpris.26 
 
Kapitel 5. Bedrövelse. Underrubrik: Fader, Samuelsböckerna sid 170-175 
I det här kapitlet beskriver Miles det han anser vara den första gången Herren talar om sig 
själv som Fader. Han börjar kapitlet med att snabbt beskriva slutet ur Joshua Domarboken 
som berättar om Israels förfall, brutalitet, religiösa cynism och sexuella urartning. Inledningen 
i Samuelsboken som följer därefter är däremot lugn och värdig, där har jag valt att återge just 
de delar som tar upp Gud som en Far. Förändringen kommer något mindre än halvvägs in i 
bibelberättelsen i samband med omvandlingen av Israels stammar till monarki, en utveckling 
som Miles ej anser vara förutsedd förrän den sker. Det är Mose som i Deut. 17:14-1527 
berättar om en Kung som Herren kommer att välja ut, en kung underställd restriktioner likt 
alla andra i Israelförbundet. Det är här övergången till monarkin sker vilket emellertid ej 
innebär någon förändring av förhållandet till Herren, utan både härskaren och de som 
behärskas bör iaktta lagen. I början av det deuteronomistiska historieverket har aldrig Gud 
karaktäriserat sig själv som kung eller blivit det av någon annan, anspelningar finns men 
ingen tar steget men efter det att monarkin införs skulle detta ändras: men ända fram till slutet 
av 2 Kungaboken nämns Herren Gud aldrig som kung. Det är när Herren talar om sig själv 
som fader (2 Samuel 7-14),28 inte kung, den ödesdigra förändringen i hans självuppfattning 
börjar. Miles menar att Herren gör det efter ett ögonblick av stark emotion med erotiska inslag 
när den unge härskaren David dansat och jublat inför förbundsarken där Herren har sin tron, 
endast iförd en efod av linne, på sin höjd ett ländskynke kanske utan baksida, en överdådig 
och dristig handling han är ensam om i Bibeln. Vad gör det för intryck på Gud? Författaren 
vill vända uppmärksamheten från den judiska församlingen till Herren och peka på att han 
talat om sig själv som fader, låt vara fader till en stor kung precis efter dennes eldiga dans och 

                                                             
26 Pulitzer Joseph 1847-1911 Amerikansk tidningsman, enligt hans testamente utdelas årligen Pulitzerpriset i 

litteratur, musik och journalistik. Källa: Focus CD-ROM 1999 Norstedts multimedia. 
27 5 Mos 17:14-15 GT Bibel 2000. 1999 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet och Verbum Förlag 
28 2 Samuel 7-14 GT Bibel 2000. 1999 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet och Verbum Förlag 
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stunden av ödmjukhet. Natten efter, i lugnet efter festen drabbas David av skam och säger till 
profeten Natan, ”Här bor jag i ett hus av cederträ medan Guds ark bor i ett tält.” Samma natt 
kom Herrens ord till Natan och med dem de rader riktade till sin tjänare Davids son Salomo, 
där Gud kallar sig själv fader: 
 

”Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. När han felar skall jag 
visa honom tillrätta med sträng hand, som när människorna agar sina barn. Men 
min kärlek skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag 
tvang att vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig i all 
framtid och din tron skall aldrig vackla.” (2 Samuel 7:2 – 17)29 

 
Efter vad författaren kallar en ordlek i den bibliska textens början mellan Gud och David som 
lyser upp ett majestätiskt ögonblick av öm lek med ord vinner David Herrens tillgivenhet och 
Herren kungör att han skall bygga ett kungahus åt David, därefter säger Gud de av mig ovan 
citerade raderna ur Miles bok. 
 
Faderskapet är ett absolut, inte ett villkorligt tillstånd där fadern till ett barn inte i någon 
situation kan upphöra att vara far vare sig det gäller död eller förnekelse och det var denna 
funktion i bilden som tilltalade Herren och den bibliska författaren, menar Miles. Men när nu 
ordet far varit i Herrens mun och blivit nedskrivet på papper började begreppet faderskap, en 
av de allra rikaste naturliga symbolerna i människors erfarenhet ofrånkomligt leva sitt eget 
liv. Men här vill Miles påskina den stora skillnaden mellan våra fäders Gud och vår Gud 
fader. 
 
Fram till denna punkt i författarens genomgång av Gamla Testamentets historia har Gud varit 
våra fäders Gud, inte Gud vår fader, Herren Gud har – utan gemål - skapat världen, men har 
inte avlat fram den utan skapade den genom att tala, ett utmärkt sätt att undvika sexuella 
modaliteter som annars är vanliga i myterna om världens tillkomst. På det sättet kan man säga 
att han metaforiskt eller bildligt avlade världen och därigenom kan man hitta en annan kanske 
lika betydelsefull förändring – övergången från bokstavligt till bildligt språk. Mot denna 
bakgrund lovar Herren David att han skall bli far till Salomo och Salomo son till honom (se 
ovan citerad text) där tillkännager, enligt Miles, Herren en verklig förändring i sitt eget 
förhållande till denna enda verkliga mänskliga familj dvs. Davids, en förändring han utrycker 
metaforiskt – dvs. genom en hållbar jämförelse med något som inte självt är en metafor. När 
Gud i Genesis säger att människorna är hans avbild, menar han inte att ordet avbild skulle 
vara en metafor för det verkliga förhållandet mellan honom själv och människorna. Nej, 
förhållandet original – kopia är deras verkliga förhållande, ett förhållande lika verkligt som, 
fast annorlunda än, den fader – son – relation som kan finnas mellan två mänskliga varelser. I 
2 Samuel 7 råder det enligt Miles ett omkastande när Gud säger med en metafor att en kopia 
(Salomo) skall bli son till originalet (Herren Gud). Salomo som i likhet med alla män 
verkligen är avbilden av sitt original skall hädanefter vara originalets son. Metaforen blir en 
utvidgning av Guds språk om sig själv och ett sätt att undfly det dilemma hans förbund med 
Israel försatt honom i, han kunde inte göra annat än utdela de straff han svurit på att utdela, 
men sedan då? 
 
Gud kan inte förändra förbundet men han kan förändra sig själv men så länge han uppfattar 
sitt förhållande till Israel som ett förbund är han tvingad bryta förbundet, en slutlig skilsmässa 
med en bibehållen kärlek till Salomo och Davids ättlingar där han inte skall spela rollen av 
kränkt gudomlig förbundspartner utan istället ikläda sig en halvt mänsklig roll som sträng 
                                                             
29 Jack Miles Gud En biografi 1995. Bokförlaget Rabén Prisma AB, Stockholm sid 172 
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fader. Överenskommelser kan återkallas, men inte fadersförhållanden, oåterkallelighet är till 
att börja med den aspekt på faderskap som Herren kräver. När Gud talar om sig själv som far, 
talar han för första och enda gången i det deuteronomistiska historieverket metaforiskt om sig 
själv. 
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2. Vad är en Metafor 
Definition av termen metafor: 
 

”Grekiska för ”överföring”, ett bildligt uttryck där ord från ett sammanhang 
överförs till ett annat, t.ex. bokrygg, stolsben. Vanligt är också att konkreta ord 
som verbet fatta (”han fattar sin bok”) får en överförd, abstrakt betydelse (”fatta 
meningen med ordet”). Inte minst inom lyriken är metaforen ett avgörande 
verkningsmedel som har till uppgift att väcka läsarens fantasi och känsla och 
vidga upplevelsen av det lästa.”30 
 
”Metafor (lat.meta´ phora, av grek. Metaphorá, det senare även med betydelsen 
bortförande till ett annat ställe,´ av metaphe´ro bära bort´) stilterm: ett bildligt 
uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse 
(sakledet) byts ut mot något annat (bildledet)31 

 
Metafor som ord och begrepp. Genom att lyssna på språket i vår omgivning kan vi förvissa 
oss om att metaforer är grundläggande för oss människor när vi tänker uppfattar, och gör oss 
en begreppsbildning av omgivningen. Vår tanke blir påverkad på olika sätt enar, skiljer, 
framhäver och döljer utan att vi alltid är medveten om det. De kan bidra till förståelsen av den 
värld vi lever igenom att skapa mening av diffusa sammanhang och ta vid där det 
konventionella språket upphör och kan hjälpa oss att ställa in våra associationsbanor, våra 
tankemönster i en viss riktning men det finns en fara: 
 

”The distinction is not simple. The metaphor makes a qualitative leap from a 
reasonable, perhaps prosaic comparison, to an identification or fusion of two 
objects, to make one new entity partaking of the characteristics of both. Many 
critics regard the making of metaphors as a system of thought antedating or 
bypassing logic”.32 
 

Risken för ”bypassing logic” är uppenbar för många av de bibliska metaforerna, vilket också 
uppmärksammats i den litteratur jag använt mig av. Fossila metaforer är kvarlevande gamla 
uttryck som blivit så etablerade att vi inte ens längre reflekterar över deras ursprung som kan 
vara dött sedan länge eller försvunnit ur vår omedelbara begreppsvärld men som ändå ingår i 
dagligt tal och kristen liturgi i den kyrkliga kontexten. 
 
Rotmetafor är en annan benämning för metaforer som blivit accepterade och ”rotade” i vårt 
språk och vår sinnevärld, ett exempel på ett sådant är ”Gud är ordet” ett begrepp man inom 
den kristna kontexten varken ifrågasätter eller ens reflekterar över med hänvisning till att det 
står i Bibeln och ”alltid” har varit så. Och på det sättet förvandlas teologin genom 
trosbekännelsens kontroll och ortodoxins formuleringar, till dogmatisk sanning istället för en 
lek med imaginationen/fantasin. Det speglar metaforens viktiga roll i vår tid för en imaginativ 
förståelse av förhållandet mellan Gud och världen som är trovärdig för religiöst sökande 
människor på 2000-talet. 
 

                                                             
30 Svenska språket. Handbok 1993 Almqvist Wiksell sid 149  
31 Nationalencyklopedin 13 Bokförlaget Bra böcker 1994 sid 259 
32 Brittanica.com [on-line] http://www.britannica.com/bcom/eb/article/printa…/0,5722,52289,00.htm (Åtkomst 

2000-03-22) 
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2.1 Metaforisk teologi 
Det är vad den här uppsatsen bygger på och som förklaringsbegrepp kommer jag att använda 
McFague33 definition av begreppet, McFague hävdar att teologi är ett konstruktivt, 
metaforiskt företag och menar att tro hör ihop med en imaginativ och trovärdig bild av eller 
myt om relationen mellan Gud och världen, där det finns en uppgift som teologin måste ta itu 
med, en imaginativ förståelse av förhållandet mellan Gud och världen som är trovärdig för 
oss. Detta innebär för oss, fortsätter hon, att acceptera remytologisering för vår tid som en av 
teologins främsta uppgifter. Att utifrån samtida erfarenhet identifiera och klargöra primära 
metaforer och modeller som kan uttrycka kristen tro för vår tid på ett kraftfullt och 
klargörande sätt. Men vad är metaforer och modeller enligt McFague definition, hon skriver; 
En metafor är ett ord eller en fras som används otillbörligt, ordet eller frasen tillhör egentligen 
ett annat sammanhang, men används i ett annat (-) Den är ett försök att tala om det obekanta 
med hjälp av det bekanta, ett försök att tala om det vi inte känner till i termer av det vi känner 
till. Men alla metaforer passar inte in i denna definition, fortsätter hon, för många är så 
invävda i det dagliga språket att vi inte lägger märke till dem och somliga har vi blivit så 
bekanta med att vi inte inser att de försöker uttrycka det obekanta (Gud fadern). (-) Metaforer 
har alltid karaktären av ”är” och ”är inte” – ett påstående görs, men snarast som en sannolik 
redogörelse än som en definition. Att t ex säga att ”Gud är mor” är inte att definiera Gud som 
mor, inte att hävda en identitet mellan termerna ”Gud” och ”mor”. Det handlar istället om att 
försöka återge något som vi inte vet hur vi ska tala om (Gud) och göra det med hjälp av 
metaforen mor. Antagandet är att allt tal om Gud är indirekt. Inga ord eller fraser refererar 
direkt till Gud, ty de kan endast referera via omvägen över en beskrivning som egentligen hör 
hemma någon annanstans. Men en metaforisk teologi är destabiliserande eftersom inget tal 
om Gud är adekvat, utan ”ofullständigt” och det gäller både gamla och nya metaforer men ett 
behov av nya livfulla imaginativa bilder av förhållandet mellan Gud och världen såsom vi 
känner till den är nödvändig för vår tids ekologiska och nukleära medvetenhet. McFague 
menar också att, allvetande, oändlighet, allmakt och allestädes närvaro är egentligen inte 
heller helt tillämpbara predikat på Gud, ty innebörden i ett sådant språk – kunskap, ändlighet, 
makt, närvaro – kan fullt ut bara tillämpas på vår existens, inte på Guds. 
 
Vad sådana predikat representerar är ett försök att göra mänskliga egenskaper gränslösa. Vi 
vet m a o inte hur språket, hur något språk passar på Gud. Det religiösa och teologiska språket 
är i bästa fall metaforiska plundringståg genom vilka vi försöker ge ord åt våra erfarenheter av 
våra erfarenheter av relationen till Gud. 
 
2.2 Metafor som bild34 
Denotation. 
När man betraktar en bild är det viktigt att göra en distinktion mellan bildspråkets strukturella 
aspekter och dess semantiska aspekter. Dessa olika aspekter brukar kallas denotation och 
konnotation. Denotation är bildens egentliga betydelse d v s dess grund eller kärnbetydelse. 
Denotationen hos ett visuellt tecken bör likna något vi kan se och uppfatta av verkligheten. 
För att inte röra ihop begreppen med fysisk verklighet och varseblivningen av den kan man 
säga att den visuella bilden överensstämmer med den naturliga världen, ”det sunda förnuftets” 
verklighet. Tecknen i den naturliga världen tolkas utifrån perceptuella koder medan bildens 
tecken tolkas utifrån främst grafiska koder. En blomma på en barnteckning delar strängt taget 
inga egenskaper med en verklig blomma i naturen. Den äger däremot en strukturell 
överensstämmelse med varseblivningen av en vitsippa i en vårbacke. I den denotativa 

                                                             
33 Mcfague Sallie Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum förlag AB sid 56-58 
34 Bildens hur, vad och varför, WWW: http://home1.swipnet.se/^^w^^16943/lmv/proj2/ (Åtkomst 000331). 

Projektarbete våren 1998 på IMV2 IDA Linköpings Universitet. 
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beskrivningen av en bild försöker man reda ut grundelementen, del och helhetsbetydelser, hur 
ämnen, tillstånd, symboler, metaforer eller metonymier är sammanställda, sammanflätade och 
utformade. 
 
Konnotation. 
Är tecknets/bildens bi- eller medbetydelser. Vilket alternativt kan kallas för den kulturella 
associationen. Det är associationer som är gemensamma för ett kollektiv; ett samhälle, en 
grupp, en subkultur etc. Det är viktigt att man drar en gräns mot de mer privata 
associationerna som bara kan upplevas eller förstås av en individ. Konnotationer är betydligt 
besvärligare att beskriva än denotationer eftersom de inte finns direkt i bilden utan i 
betraktarens hjärna. Konotationsbanorna kan bli nästan hur långa som helst, det är fantasin 
som styr och utvecklar den processen. Ofta uppfattar vi konnotationer som den fria fantasins 
kreativa tankar. 
 
Människan skulle inte vara den kulturella varelse hon är om hon inte kunde låta tankar och 
känslor sträcka sig bortom det konkreta tecken/bilder som hon ser. Vi kan till exempel ta 
denotationen ”leende mun.” Beroende på kontexten skapar det helt olika konnotationer. 
Skulle ”munnen” vara en bild i en tandläkarannons kanske vi får associationer om tandsten 
eller om hur dyrt det är att gå till tandläkaren. I en annons för läppstift kan vi få en association 
till att kyssa en kvinna eller man och sedan spinna vidare till att det är ”Mors dag” nästa 
vecka. 
 
2.3 Metaforer som modell 
Tro hör ihop med en imaginativ och trovärdig bild av eller myt om relationen mellan Gud och 
världen men bilderna och myterna bör inte vara oföränderliga och bli till modeller så som jag 
upplever dem i vår tid, utan kunna anpassas för vårt sätt att leva och göra det i samklang med 
den ökade förståelsen av att vi hör samman med allt levande. En inklusiv vision som bryter 
ned förtryckande hierarkier med hjälp av vår erfarenhet av vad dessa kan leda till. 
 

”Skillnaden mellan en metafor och en modell kan för våra syften enkelt utryckas 
så här: en modell är en metafor med ”förblivande styrka”. En modell är en 
metafor som har fått tillräcklig stabilitet och spridning för att kunna presentera 
ett mönster för en relativt omfattande och sammanhängande förklaring. 
Metaforen Gud fader är ett utmärkt exempel på detta. Genom att bli modell, har 
den gjort det möjligt att förstå många olika saker.”35 

 
Men här bör förtydligas skillnaden mellan en bestämd definitionsstatus av begreppet Gud 
fader som utesluter andra modeller eller ett sätt att se på modellen Gud fader som sannolika 
redogörelser för upplevelser av Gud, själv föredrar jag det senare alternativet som definition. 
Det tillåter ett mera pluralistiskt synsätt på Gudsbegreppet. Ett klassiskt problem med 
metaforer som blir modeller, som t ex metaforen Gud fader, är att de oftast blir förstelnade 
och tillämpas så brett att de inte bara utesluter andra modeller utan också antar en 
definitionsstatus, men här bör vi komma ihåg att metaforerna och allt tal om Gud är 
adverbiellt – de har att göra med vår relation till Gud snarare än ett försök att definiera Guds 
väsen och då kan inga metaforer eller modeller förstelnas eller tillämpas så brett att de 
utesluter andra. Det tycks vi dock ha lätt att glömma eller vilja förstå om vi hänvisar till hur vi 
dagligt talar om den ”högste”. Och på så sätt stelnar det som istället skulle kunna ha blivit en 
ständig förändring av Gudsbilden, språket och synen på skapelsen, det som är gemensamt 
med samhällen och människors utveckling med tiden. 
                                                             
35 Mcfague Sallie Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum förlag AB sid 58 
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3. Avhandling 
 
3.1 Gud som personlig varelse 
En central fråga för teologer och stora tänkare har gällt Guds personlighet, är han en person 
eller inte? Ett sammanfattande svar skulle kunna lyda såhär enligt uppslagsverket: 
 

”att Gud är personlig betyder att han är verksam i och kan uppenbara sig för 
människor; i sig själva, dvs. som tillvarons omanifesterade källa, är Gud bortom 
det personliga.”36 

 
Varelse, väsen eller suspekt kraft, benämningarna för Gud är otaliga beroende på vem man 
frågar och vilka svar man söker. Den monarkiska modellen är den vanligaste västerländska 
modellen, Här är bilden av Gud som allsmäktig Konung sträng men rättvis, vilken lever 
fjärran från världen men endast i relation med människans värld. En Gud som kontrollerar 
denna värld genom dominans och välvilja, en imaginativ bild som är så vanlig i traditionell 
kristendom att man inte ser den som en bild. En modell som enligt Sallie McFague37 
”Systematiskt utvecklades i både judiskt tänkande (Gud som universums Herre och Kung), i 
medeltida kristet tänkande (med dess betoning på gudomlig allmakt)” Bilden uppmuntrar oss 
att se Gud skild från världen och med möjlighet att styra den utifrån genom gudomliga 
ingripanden eller indirekt genom kontroll av undersåtarnas vilja då ofta genom känslor av 
fruktan och förödmjukelse inför det obegripligt mäktiga och stora. Det är en bild som gör oss 
oförmögna att hjälpa oss själva, utan Gud tar helt och fullt hand om oss, ger oss förlåtelse för 
våra synder och vi får åter bli hans trogna undersåtar i hans himmelska rike. Precis vad som 
sker i de flesta av dagens Svenska gudstjänster där man närmar sig Gud med hjälp av sin 
syndabekännelse likt den Martin Lutherska skuldkänslan från 1500-talet; ”Vi bedja i denna 
bön, att vår himmelska Fader icke vill se våra synder och för deras skull vägra oss vår bön, ty 
vi äro icke värda det vi begära.”38 
 
Lennart Koskinen ger i sin bok exempel på hur vi kan tala om Gud idag men börjar med att 
berätta om ”teologia negativa.”39 Sättet att prata om Gud när tidens och rummets formade 
språk inte räcker till för att säga något om den dimension av tillvaron som definitionsmässigt 
ligger bortom alla våra begränsningar. Redan de gamla kyrkofäderna talade helst om Gud i 
negativa termer genom att säga vad han inte är, klassiska exempel på sådana är: O-synlig, 
oändlig, icke rumslig, icke bunden av tiden, icke skapad, odelbar, obegriplig och outgrundlig. 
Med de definitionerna faller bilden av en äldre skäggig man likt en uppförstorad människa 
sittande bland molnen bort. Men hur ska vi hitta en personlig varelse som är Gud? Om vi tar 
vår utgångspunkt i, 1 Moseboken GT kan vi ta del av Guds tankar och tal om själva 
skapelseakten när han med ord skapar himmel och jord, troligtvis gör han det i ensamhet även 
om hans tal ibland innefattar ett ”oss.” Scenen har inga åskådare men en profet kommer sedan 
att återberätta genom Guds tal i Bibeln om hur en Gud arbetar, men i Bibelns berättelse 
kommer vi rakt in i skapandet utan att få veta mer om denna Gud eller syftet med vad han gör, 
utan hans ord vill bara få något utfört. Och så blir det människans tur i Genesis 1-26: 
 

                                                             
36 Focus Multimedialexicon cd-rom 1999 Kunskapaförlaget P.A Norstedt & söner. 
37 Mcfague Sallie Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum förlag AB sid 94 
38 Doktor Martin Luthers Lilla Katekes 1914 Nordiska Boktryckeriet Stockholm sid 11 
39 Koskinen, Lennart Gud 2000. Stockholm. Verbum förlag AB. 1997 sid 151 
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26. Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall 
härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla 
kräldjur som finns på Jorden.”40 

 
Lika oss, säger Gud men avslöjar inget vare sig före eller efter texten vem den andra skulle 
kunna vara. En logisk slutsats med min egna mänskliga erfarenhet av fortplantning och 
heterosexuell kärlek är en Kvinna men inget i bibeltexten avslöjar nödvändigheten av ett 
kvinnligt väsen för en skapande Gud, varken som arbetskamrat eller vän. Men det han gör är 
att skapa en annan skapare genom människans förmåga till fortplantning och därigenom en 
framtid för det han kallar ”vår avbild.” Men Gud som personlig varelse? Incitamenten finns 
invävda men avslöjar inget om Guds varelse, utan bara en personlighet genom språkets 
konstruktion som maskulin och singularis. I den andra efterföljande skapelseberättelsen 
(Genesis 2:4) som fungerar som en fortsättning på den första snävas förhållandet åt mellan 
skaparen och de skapade varelserna, istället för påbjudning i den första kommer här det första 
förbudet i form av livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont som växer på den 
nya platsen ”en trädgård österut, i Eden”. 

 
”Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett 
härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav 
också till sin man, som var med henne, och han åt.”41 
 

En trädgård som Gud planterat och gett till mannen att förvalta, en man som Gud format av 
jord från marken och blåst liv i genom dennes näsborrar. Om vi stannar upp här i historien 
och framför oss ser en skulpterande och blåsande Gud, kan vi då ana en personlig varelse eller 
är det en mjuk vind som rör upp dammet och utför underverk. Nej, några konkreta svar ges 
inte i texten utan det är våra sinnen, inre bilder och uppfattningar som formar vad vi ”ser” 
eller vill se. Kanske vi då också väljer att titta bort när ett revben bryts ur Adams 
dvalförsänkta kropp för att Herren Gud ska kunna bygga det till en kvinna, hålet efter 
ingreppet fyller han med kött. Att kvinnan här blir nummer två i den andra skapelseakten är 
kanske det fundamentet som ligger till grund för kvinnors tynande tillvaro både i bibliska 
texter och i mänskligt leverne av idag, att ideologin bakom patriarkatet är präglat av 
androcentrism med mannen som normen och kvinnan det avvikande. Kanske är det också ett 
ursprung till tystnaden i det teologiska språket omkring barnafödandet och det som där hör till 
fastän det är en sådan väsentlig del av det mänskliga livet. Kanske är det så att Guds egen 
beskrivning av sig själv i maskulina termer när han skapar två biologiskt olika människor, 
man och kvinna, X och Y kromosomer, ger den manliga biologin företräde i den fortsatta 
utvecklingen som sedan övergår till sociala skillnader mellan könen, hur vi klär oss, rör oss 
och sättet att bete oss. 
 
Då ligger det nära tillhands att tro på en gudomligt personlig varelse bakom hur kön 
konstrueras av en gudomlig förebild, medan den mänskliga avbilden sedan tolkar och gör 
tillvaron till vad den blev och blivit för kvinnor och män. Men frågan om Gud är en personlig 
varelse är fortfarande obesvarad. Om vi fortsätter resonemanget om oss människor som en 
avbild av Gud och då också tror att vår förebild var utrustad med medveten tanke, vilja och 
viljestyrd handling så blir även Gud någon med personligt medvetande och förmåga till 
kreativt skapande samt ett rikt känsloliv, något han visar otaliga prov på i Bibeln när han blir 
överraskad, ångerfull och fylld av vrede. Även karaktärerna finns, krigare moralist, skapare, 
förgörare, lagstiftare och förtrogen vän. Det innebär att de teologier som på ett eller annat sätt 
                                                             
40 Bibel 2000 GT Mos 1:26 1999 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet/Verbum Förlag  
41 Bibel 2000 GT Mos 3:6 1999 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet/Verbum Förlag  
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objektifierar Gud som en varelse försöker betrakta den transcendenta verkligheten som ändlig 
och legitimerar därmed den patriarkaliskt manliga gudsbilden i ett samhälle som den 
överordnande och därmed också mannen. 
 
Men vi når ändå inte hans personlighet än mindre hans varelse existentiellt där det går att 
ange var eller hur (rum och tidskoordinater), utan får utgå från en psykologisk existens. Kan 
vi kan ha en inre föreställning om dem att de saknar empirisk referens, dvs. inte finns till 
oberoende av våra föreställningar? 
 
Det är nu begreppet transcendent kommer till användning och vi får söka Gud i andra 
dimensioner och med metaforiska omskrivningar. De metaforer vi idag använder inom den 
svenska kristna kontexten är gamla traditionella och skapade i en tid när det onda var 
påtagliga andemakter som stred emot Gud för att ta kontroll över människor och kosmos. Då 
var bilden av Gud som en segerrik kung och herre kraftfull och inspirerande för människorna 
och kunde användas för kontroll för dem som ville ha makten i det jordiska livet och 
därigenom blev ”bilden” av Gud en skäggig man höjd till skyn, ”Fader vår som är i 
himmelen.”42 Ur en annan vinkel, om vi tänker oss Gud som en personlig varelse, är hans 
ansvar över skapelsen oändligt stort och förmågan att parera och anpassa löften och lagar sätts 
ständigt på prov Då inget avslöjar något om hans eget liv, familj, vänner eller andra varelser 
torde väl ensamheten vara ett gissel i hans tillvaro av intets inte som enligt vissa teologer är en 
dimension som definitionsmässigt ligger bortom alla våra begränsningar. Kanske enligt mitt 
sätt att se på saken är det en mänsklig önskan om att inte kosmos och universum skall vara 
tomt och finns det nu något där så talar det vårt språk och bär våra egenskaper, brister och 
behov i väntan på syndfulla människors bekännelser för gemensam vistelse i paradiset efter 
döden. Kanske är det den önskan om att inte vara ensam som metaforiskt översätts med 
namnet Gud. 
 
3.2 Gud som opersonlig kraft 
Naturen är naturlig, Gud är övernaturlig. Men nyanserna och analyserna är skilda när det 
gäller begreppen, Gudsbilden kan för vissa vara mera en relation än person, där Gud är mer 
dynamisk, mer av ett skeende, mest meningsfull just i relationen, snarare än att Gud är den 
statiska guden som på något sätt befinner sig ovanför den mänskliga tillvaron på ett statiskt 
sätt. Det är nu jag tänker använda mig av de feministiska strömningarna inom kristendomen 
jag kommer att beröra här. Hos många av de kristna feministerna är erfarenheten av att 
språket, symbolerna och riterna i kyrkan svikit dem genom att var för ensidiga stelbenta och 
konserverande i de manliga traditionerna. De har velat ge mera av sina egna erfarenheter, 
använda ett rikare bildspråk där marginaliserandet av kvinnor barn och andra upphör och då 
bör man försöka tala om Gud så att fullheten av såväl manlig som kvinnlig mänsklighet får 
vara med. Något som jag anser underlättas av att se Gud som en opersonlig kraft utan alla de 
förstelnade oftast manliga modeller den personifierade Gudsvarelsebilden påbjudit. Att 
beskriva Gud som en opersonlig kraft ger möjlighet att genom ordval och bilder skapa en 
imagination av Gud som icke förtryckande, icke dualistisk och icke hierarkisk, möjlighet till 
många olika modeller och metaforer som provisorier i ständig förändring, men jämställda 
sådana. Om vi utgår från att det inte finns något i Guds väsen (om vi förutsätter att det finns 
något som kan kallas Guds väsen) som vi kan ha tillgång till vid sidan av det som är det 
mänskliga livet, vårt språk och det som är vår föreställningsvärld och då kan kallas sanningar, 
vad blir det då kvar? Jo det faktum att all teologi, alla trosutsagor, den heliga skriften är 
uttryck för tolkad mänsklig erfarenhet bräcklig, sköra, osanna och provisoriska. Det är då 
tolkningsurvalet skall göras som formar tron till vad den blir eller blivit och friheten träder 
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fram att forma sin egen Gudsbild fri från dogmatisk kyrklighet och tillrättavisanden av andras 
tolkade språk och bilder. Då tänker jag främst på mäns tolkningar och religiöst bärande språk 
som underkuvat kvinnans roll i samhället och i det gemensamma sociala liv vi lever. Som 
empiriskt sanningsspråk kommer aldrig det teologiska språket att kunna användas men för att 
skapa mening och som en tolknings- gemenskap för att vårda allt liv och relationerna mellan 
dessa är det användbart och kanske nödvändigt för att bära och bevara livets existens. Lennart 
Koskinen skriver i sin bok under rubriken ”Hur kan vi tala om Gud idag”43 så här om en av 
dagens Gudsbilder, Gud som opersonlig kraft: 

 
”Många människor i kyrkans periferi säger sig inte direkt tro på Gud, men 
”något” tror de på. En andlig kraft av något slag. En sådan Opersonlig andlig 
kraft som man inte kan vänta sig någon hjälp av, men som fungerar som en 
intellektuell hjälphypotes, för att ändå kunna förstå tillvarons mångskiftande 
rikedom, har inget med Bibelns Gud att göra. I delar av den s.k. nyandligheten är 
den här Gudsbilden inte ovanlig.”44 
 

Sedan fortsätter Koskinen i texten att förklara det han menar vara Bibelns verklighetsbild som 
istället betonar helheten som grund för heligheten, att hela tillvaron tillhör Gud, synligt och 
osynligt, ande och materia ett mystiskt förslag med djupa rötter i Bibeln där Koskinen helt 
klart känner sig hemma. Hans ordval om ”många människor i kyrkans periferi” där han 
placerar väldigt många av dagens människor som inte deltar i kyrkans gudstjänster eller delar 
liturgisk förståelse med de utövande placerar honom, kanske utan att han förstår det själv, på 
de utvaldas smala piedestal. Som en motvikt till detta vill jag gärna citera ur en annan bok 
som ingått i mitt litteraturpaket, Sallie McFague bok, ”Gudsbilder i en hotfull tid”, där hon 
skriver om dekonstruktionismen45 och vad den varnar för: 
 

”Dekonstruktionismen varnar oss för att försöka frälsa oss själva genom våra 
konstruktioner. Frestelsen är att på en mängd olika sätt söka trygghet bortom 
avgrunden, kaos, det annorlunda, den andre, det okända – ja bortom allt som 
hotar oss. Genom att söka tryggheten i våra konstruktioner, vägrar vi att stiga 
utanför de språkens hus vi har rest upp för att skydda oss från tomheten och 
skräcken vi inte kan kontrollera. Våra lugna hamnar, som kallas dogmer och 
ortodoxi, blir absoluter som inbillar oss att vi är säkra att vi hör till den inre 
kretsen av utvalda, att vi har sanningen.”46 

 
McFague kritik av dekonstruktionismens slutsatser är bristen på hjälp med vilka 
konstruktioner som är bättre än andra och påståendet att språket (skriften) bara handlar om sig 
själv vilket hon inte håller med om, hennes egna åsikter och sammanfattning enligt min åsikt, 
ryms i de här raderna: 
 

”Teologiska konstruktioner är ”hus” som vi bor i för en tid, med fönster och 
dörrar på glänt. De blir fängelser när de inte längre låter oss komma och gå, att 
bygga till ett rum eller ta bort ett – eller om det visar sig nödvändigt, att flytta ut 
och bygga ett nytt hus.”47 

                                                             
43 Koskinen Lennart Gud 2000 1997 Verbum förlag. sid 150 
44 Koskinen Lennart Gud 2000 1997 Verbum förlag. sid 153 
45 Som namnet antyder är det fråga om att uppmärksamma det som kan kallas alla våra konstruktioners undersida 

deras ”är inte”, deras ofullständighet, ensidighet och osäkerhet som måste åtfölja alla våra skapelser om vi inte 
ska förtingliga dem till absoluter. (McFague definition) 

46 Mcfague Sallie Gudsbilder i en hotfull tid. 1994 Verbum förlag AB sid 47 
47 Mcfague Sallie Gudsbilder i en hotfull tid 1994 Verbum förlag AB sid 50. 
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Det är då styrkan i begreppet, Gud som opersonlig varelse, visar sig från sin bästa sida och 
kan fungera mera som ett kitt mellan levande varelser på vår gemensamma plats jorden, än 
jakten på sanningen i ord som hävdas sanna i all oändlighet genom stelnade och föråldrade 
modeller om en högsta makt bortom vår förståelse som ändå håller oss i ett tillstånd av 
barnslig underkastelse, fångad i nåden av att få leva. 
 
Viljan inom de feministiska strömningarna att utveckla ett nytt religiöst språk är stark och jag 
har med personlig erfarenhet fått uppleva unga kvinnliga prästers inslag i gudstjänster med 
predikan om och för ensamma mammor prostituerade, misshandlade kvinnor, men även de 
män som fallit offer för patriarkalisk teologi där mannen är i centrum, har fått deras förståelse 
i texten. Men att empiriskt visa på Gud som opersonlig varelse är ej möjligt, men att vi 
människor upplever och har konstruerat något vi valt att kalla ”religiositet” kanske är bevis 
nog för att övertyga oss själva om dess existens. 
 
3.3 Som man, domare, krigare, skapare/förgörare 
 
Gud som man 
Den enkönade symbolismen för Gud är mer än ett begrepp. Patriarkerna som öppet verkar på 
vår jord kan många gånger förknippas med en ”Gudomlig patriark” som dess ledare och vissa 
teologers inställning att kvinnan är underställd mannen sägs då vara Guds vilja. Vilket också 
kan vara rimligt när man läser det som skall var Guds ord om skapelsen av man och kvinna 
med en bibeltroendes glasögon. Något man främst finner hos teologier som hypostaserar 
transcendensen dvs. på ett eller annat sätt objektifierar ”Gud” som en varelse och därmed 
använder en enkönad symbolism för Gud och den mänskliga gudsrelationen. Mannen har 
blivit och är fortfarande normen i både samhällets och kyrkans värld i de mänskliga texter 
som utrycker människors erfarenheter av Gud, en språkets seger över tanken där Gud 
språkligt är den himmelske Fadern som kontrollerar allt mänskligt liv. 
 
Det gör denna Gud i en hierarkiskt ordnad tillvaro där det på varje nivå är det manliga som 
står högre än det kvinnliga, en ideologi bakom patriarkatet där mannen, i väldigt hög 
utsträckning, är människan. Något som blir förtryckande för många som inte vill identifierar 
sig med den sortens livsåskådning och låta sitt liv påverkas av andras tänkesätt och beteenden, 
att våga låta bli att ta språkets effekter för givna och därmed mannen som norm. Ett recept jag 
tycker passar som beskrivning för vad som behövs står Sallie McFague för: 
 

”Relationer och samspel, förändring och förvandling, inte substans, 
oföränderlighet och fullkomlighet, är de kategorier med vilka en teologi för vår 
tid måste arbeta.”48 

 
Lennart Koskinen noterar i ett kort stycke i sin bok de män som uppmärksammats inom 
feministteologin som offer för den förmanliga Guden och den mansbild som indirekt har blivit 
en följd av den, denna teologiska feminism pekar på möjligheten av en fördjupad Gudsbild 
som kan leda till fördjupad och mänskligare mänsklighet för båda könen och ser på så vis två 
offer för patriarkatet. 
 
Gud som Domare 
Gud är ordet, här får vi återigen ge oss in i resonemanget om Gud som personlig varelse sett 
ur biblisk synvinkel. Den bok som bevarat det som en troende värld genom textens 
utformning säger vara Guds egna ord. Att förknippa namn med en person skapar en känsla av 
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kännedom, ibland förknippas namnet med någons egenskaper eller väsen. På det sättet vill jag 
knyta an till de personifierade Gudsnamnen i Gamla testamentet och börjar med metaforen 
Domare (GT. Dom 11: 27-40).49”Nu får Herren, domaren skipa rätt mellan israeliter och 
ammoniter.” I texten blidkas Herren genom brännoffer att ordna seger åt ena parten mellan 
två stridande grupper, brännoffret är dottern till den segrande gileaditen Jefta. Vad säger då 
metaforen Domare egentligen och vad används den till? I det här textexemplet ur domarboken 
kan människan, i det här fallet en Israel genom brännoffer påverka Herren att avgöra utgången 
i en strid men till ett väldigt högt pris. Om segern över ammoniterna berodde på Herren eller 
de stridande parterna lär vi aldrig få veta, men texten låter oss förstå att ett löfte om offer till 
Herren, den yttersta domaren, är bindande, kanske logiskt eftersom samma Herre är 
lagstiftaren. 
 

”Vi ser här hur det deuteronomistiska50 historieverkets vision av straff som 
drabbar Israel genom andra folk drar in Gud i internationella åtgärder av ett slag 
som vi inte tidigare mött. Han kallas himlens kung, men på jorden är han mer lik 
en kejsare, en kungamakare, en internationell skiljedomare med oinskränkt 
fullmakt.”51 

 
I vår tid en svårsmält bild av en Gud som speglar mänskliga erfarenheter från en svunnen 
tidsålder där kanske associationerna var de rätta då, men upplevs grymma, orättvisa och 
enfaldiga idag. Men ändå spökar den gamla domarbilden av Gud i vår vardag genom att vävas 
in som ordspråk eller uttryck i vårt dagliga tal när vi söker Gudomlig rättvisa i sådant som 
händer oss själva eller andra, en yttersta rättvisa. Och här uppenbarar sig faran med att sätta 
namn på det som enligt Bibeln är ett original och vi dess avbild, som då kan kopplas samman 
med egenskaper sprungna ur tilltalsnamnet domare, Guden blir då en dömande Gud som delar 
sina undersåtar i en segrande och en förlorande sida, vilket kan innebära ödesdigra 
konsekvenser för den enskilda människan. Vilket otaliga religionskrig visat prov på genom 
tiderna. 
 
Gudomlig krigare 
Att Gud själv skulle träda in som krigsherre i stridens hetta är sådant man återfinner i gamla 
testamentets texter ett gudomligt ingripande med de egenskaper han tilldelas vore en 
fruktansvärd motståndare och var det också enligt texterna. Närvaron av Herren kunde 
innebära meteorologiska och vulkaniska effekter och av Herren uttalade krav på blodiga 
offerritualer av djur och hot om straff för den som kom för nära honom. Det ger en bild av en 
både personlig men samtidigt ytterst dödlig Herre för den som kommer i vägen för hans 
missnöje, han blir till en värdefull tillgång för den stridande sida som kan blidka honom till 
hjälp och utöva hans makt till deras förmån i krig. I Exodus 2 17-1452 säger Herren till Moses, 
”… ty jag skall utplåna minnet av Amalekiterna från jorden …” med vårt språkbruk innebär 
det en ren utrotning av en folkgrupp och en skrämmande bild av en allsmäktig Gud, 
oförutsägbart farlig. Den stora överraskningen här blir att en Guds allmakt kan bli till förmån i 
ett krig och han lovprisas bl.a. i GT 2 Mos 15:1-10:53 
 

”(-) Din högra hand, Herre, härlig i makt, din högra hand, Herre krossade fienden. I 
din makt och din härlighet gjorde du motståndarna till intet.(-)” 

                                                             
49 Bibel 2000 GT. Dom 11: 27-40 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet Verbum Förlag 1999 
50 Bibel 2000 GT 1 Kungaboken 22: 16-23 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet Verbum Förlag 1999 
51 Jack Miles Gud En biografi 1995 Bokförlaget Rabén Prisma AB, Stockholm sid 181. 
52 Bibel 2000 GT. 2 Mos :17-14 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet och Verbum Förlag 1999 
53 Bibel 2000 GT 2 Mos 15:1-10 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet och Verbum Förlag 1999 
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En svårsmält bild av en Gud med starka etiska och moraliska krav på sin avbild och som i 
andra sammanhang har handlat starkt känslomässigt, hans ånger över skapelsen som 
utmynnar i en renande förstörelse bl.a. Faktorer som kan ha bidragit till bilden av 
vedergällningsguden som skrämt och fortfarande skrämmer människor för himmelska straff 
och helvetets eld om man inte fogar sig i kyrkans och makthavarnas läror. En bild av en 
krigande Gud för bibelns seger till människors fromma. 
 
Gud som skapare och förgörare 
Välvilja eller dominans kanske är det förhållanden vi vill ha till en gudomlig makt som håller 
oss i schack med ett kraftfullt språk, något som mister lite av sin betydelse när segern redan 
vunnits på korset i Jesus Kristus uppståndelse och inget krävs utav oss, utan Gud tar itu med 
det onda och vi kan se fram det paradisiska livet efter döden. Men mätt i vågskål blir frågan 
som följer: Vem förgör på vår jord? Vems ansvar är det? Ska vi förlita oss på den metaforiska 
bilden av en skapare som ställer allt tillrätta och stumt konstatera avgudadyrkan, osunt leverne 
under djävulens inflytande som orsak till förgörelsen och därmed förklara oss fri ifrån ansvar. 
Är det arvet från skapelseberättelsen straffet för människans synd,”… du skall slita för ditt 
bröd i ditt anletes svett …”54 som leder till vår tids problem med utbrändhet och psykosociala 
problem. Det var nog lättare i biblisk tid att associera en förgörande och missbelåten Gud till 
naturkatastrofer, missväxt och sjukdom men även som bidragande till stora skördar, fred och 
välvilja som en skapande välvilligt inställd Gud. En Herre som var orsak till händelser man 
inte kunde förklara på annat sätt än Gudomliga ingripanden. En status på ingripande som 
styrdes efter måttet av lojalitet mot en allsmäktig, oförutsägbar, skapare och förgörare. 
 
3.4 Gud som kvinna 
Om vi med ett tankeexperiment tänker oss en näst intill oklädd sargad kvinna hängande på ett 
kors så tror jag att ni får andra associationer till det än det vanliga krucifixet – vi ser plötsligt 
att Jesus har kön och kanske upplever det hela väldigt provokativt. En av anledningarna kan 
vara att kvinnan ses som en könsvarelse av männen och ses därmed som ett kön helt och 
hållet, hon definieras och differentieras i förhållande till mannen och inte han i förhållande till 
henne, hon är det oväsentliga gentemot den väsentliga. Kvinnor i sig har ingen egen religion, 
ingen egen historia utan finns med som passagerare på själv åkturen genom historien med 
männen så självklart vid rodret. De biologiska banden till mannen gör henne beroende av 
honom som ett biologiskt faktum inte ett historiskt skeende och den sexuella fortplantningen 
med dess följder, barnen, binder henne ännu hårdare vid sin manliga befruktare. I det fallet 
räcker det inte långt att ge Gud feminina dimensioner och fortfarande kalla honom man, att 
som Koskinen lyfta fram den gamla treenighetstankens språkbruk för Ande som femininum 
och byta ut Ande mot Hon är lovvärt men bryter inte den patriarkaliska ordningen utan snarare 
förstärker den genom rollbesättningen, Pappa, Mamma och barn. Petra Junus som återgett 
många kvinnliga informanters syn på Gudsbilden i sin avhandling och bok, har på ett ställe 
citerat en genomarbetad formulering från ett seminarium om kvinnor och andlighet vid 
Kvinnor Kan – mässan i Västerås 1990: 
 

”Vårt fokus är inte att kvinnor kan. Vi vet att kvinnor kan. Vi har, i likhet med 
Eva, ätit av kunskapens träd. Vi har tillägnat oss det yrkeskunnande och det 
förhållningssätt som det patriarkala samhället bjuder. Men vi känner också 
priset: trötta kroppar, splittrade liv och desorienterade sinnen. Nu vill vi bryta 
upp från livsfientliga villkor och tillsammans söka nya mönster. Det handlar om 
en resa in i det okända, där vi söker den dolda kunskap som väntar oss i våra 
egna kroppar, återupptäcker livstolkande myter och samlar visdom som kan 

                                                             
54 Bibel 2000 GT 1 Mos 3-19 Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet och Verbum Förlag 1999 

 25



vägleda oss till förnyelse och livsbejakelse. Vi söker med hjälp av frågan: Guds 
dotter – vem är du?” 

 
Något textmaterial i främst gamla testamentet om Gud som kvinna eller med kvinnliga 
egenskaper är svårt att finna kanske på grund av att kvinnors maktlöshet inte gick att förena 
med Guds allmakt. En av de bilder en del av nutida teologer tycker beskriver Guds kvinnliga 
sida i GT är den här: 
 

”Som en moder tröstar sin son, så skall jag trösta er”55 
 
Gud som kvinna är nog den metaforiska bild som kräver en mycket kraftfull remytologisering 
för att kunna accepteras, kanske en Jessica som Guds dotter kan stärka kvinnors identifikation 
med det gudomliga inom den religiösa kontexten. Alternativet skulle kunna vara enligt 
Koskinen, JAG ÄR, som språkligt skulle kunna representera Guds oåtkomliga helighet och 
representera han, hon, den eller det. Men i hans tecknade exempel56 i boken har den eller det 
blivit en son, befriaren, den nya Adam, och återigen blir mannen norm och därmed 
personifierad med Gud. 
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4. Tolkning och diskussion 
Gamla testamentets metaforiska uttryck för det gudomliga är både vackra och förtryckande. 
Satt under analys håller de förtryckande metaforerna inte för vår generations 
livsförverkligande, utan bör omformuleras och anpassas till dagens livssituation. Att Gud 
skulle vara en absolut envåldshärskare allsmäktigt regerande över sitt rike är en vanlig 
imaginativ bild inom traditionell västerländsk kristendom, så vanlig att man inte längre ser 
den som en bild, utan ett förhållande som kommer att besannas när vi ska förena oss med 
honom i hans himmelska rike. En bild så vanlig att man som ”tvivlare” kan anses förlorad och 
förtappad, med en vilsen själ. 
 
Men förändring är den gemensamma nämnaren i det material jag sökt information och 
inspiration i. Varje författare har i sin frågeställning förändringen som drivande kraft. Ingen 
av dem vill bibehålla uttrycken i den gammaltestamentliga texten från en svunnen tid utan ser 
nya möjligheter genom att utveckla ett nytt språk för Gudstro i vår tid. Som jag tolkar deras 
synpunkter finns det heller ingen skarp gräns mellan tolkningen av Gud som en rent språklig 
existens skapad av ord eller andligt mystisk verklighetsförståelse av Gud. Utan tolkningen 
överlåts åt läsaren och texterna kan användas för navigation i det egna sökandet. I något 
enskilt fall föreslås sökandet ske direkt i Bibeln. Det nya teologiska bildspråket för att 
föreställa sig Gud varierar från att se världen som Guds kropp till nya språkliga begrepp som, 
”jag är” med åtföljande uttryck som kan leda tanken åt ett visst håll, Ren energi, Det 
absoluta, Varat och den sjätte dimensionen eller negationer som Intets inte, Outgrundlig och 
Bortom alla kategorier. Tanken med att se Gud som världens kropp skulle kunna betyda att vi 
inte behöver några speciella platser för att möta Gud, utan vi skulle då leva i Guds närvaro i 
oss och i alla andra och kanske värna mer om varandra, djuren och naturen. En annan tolkning 
jag gör när uppsatsen närmar sig sitt slut är litteraturens gemensamma förändring 
definitionsmässigt när det gäller utgångspunkterna för de metaforiska begreppen, från 
himmeln till hela universum, från yttre gudomlig dömande allmakt till inre personifierad och 
skräddarsydd tro och genom den vetenskapliga utvecklingen letar vi inte längre bilder för Gud 
i den politiska sfären med dess modeller med herrar, kungar och patriarker, utan vi blickar ut i 
universum efter Guds transcendens fast med ett immanent tänkande som tillsammans skall 
skapa en känsla av helhet. Men metaforismerna stannar inte bara i beskrivningen av det stora 
utan även makrokosmos nämns i texterna lika fascinerande och gåtfullt som det stora 
universum och gör på så sätt Guds transcendens världslig. Mycket av de nya tankegångarna 
har ett ursprung i och från ekologisk och evolutionär medvetenhet med vår tids kunskap om 
kretsloppet som visar vårt beroende av varandra, djur människor och växter för gemensam 
överlevnad. Jag upplever också att det nyandliga och de som förespråkar det de kallar Bibelns 
Gud, beträder varandras imaginära områden och tankegångar i sina respektive böcker och 
därigenom visar upp fler likheter än olikheter något som förhoppningsvis kan förenas i 
framtiden utan dömande vedergällningsgudar som skapar osämja. 
 
Medvetenheten av det kvinnliga förtrycket både i biblisk tid och nutid finns med i samtliga 
författares tankegångar och synliggör därmed ett problem med de metaforer som blivit till 
modeller inom den kristna kontexten, då främst Gud Fader, även här finns förslag till 
förändringar, Gud som Gudinna, den heliga ande som Mor, men främst en revidering av det 
teologiska språket där kvinnor kan identifiera sig mera med det Gudomliga och därmed få 
större delaktighet i det som har varit och till stor del fortfarande är männens religiösa värld. 
Det är något som behövs för de kvinnor som söker sin tro inom den kristna kontexten, 
möjligheten till identifiering med det feminint gudomliga utan att ha någon auktoritet som 
talar om vad det innebär. Det skulle höja kvinnors självsyn, självförtroende och igenkännande 
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och stärka en inre utveckling i synkronism med något som skulle kunna kallas Modern lika 
självklart som Fadern. 
 
4.1 Sammanfattning och slutsatser 
I gamla testamentet ingriper Gud i människors liv, han krigar, tröstar, kräver, skrämmer och 
förlåter samtidigt som han hyllas som livets skapare och kärlekens kraft och blir på så sätt en 
avbild av egenskaper hos oss människor mera än vi är avbild av en outgrundlig förebilds 
egenskaper. Människans önskan att utläsa och uttrycka skeenden i samhällslivet och i 
personliga reflektioner är uråldriga, uppsatslitteraturen och min egen självreflektion ger prov 
på samma sak. Samhälleliga och världsliga förhållanden skildras både direkt och metaforiskt 
och på så sätt blandas den reella verkligheten med imaginationen och kan på så sätt ge uttryck 
för djupt liggande värderingar i olika samhällen. I den enhetliga process livet utgör för allt 
levande på jorden där den ständiga utvecklingen går mot mångfald och komplexitet57 krävs 
ömsesidig respekt för varandras läror något som kräver förändringsbara metaforer med en 
universiell Gudsbild och ett existentiellt tänkande. I framställningarna hos de olika författarna 
tycker jag mig se en isolerad kyrklig kristen Gud som försöker ta sig loss på det enda sätt det 
går, genom språkets omkonstruktion och metaforisk teologi där metaforerna tillåts vara 
metaforer och inte får innebörden av att vara verkliga och konkreta. Kanske bör vi mera 
inrikta oss på att beskriva förhållandet till Gud än om Gud och förpassa Gamla testamentet till 
ett tidsdokument istället för trosdokument. Därmed har min uppfattning stärkts att gamla 
testamentets skrifter är skrivna av människor, för människor, åt människor, för att ena söndra 
och härska Någon kanske tycker jag utelämnat Guds kärlek och frälsande kraft men eftersom 
Nietzsches mynt även har en baksida, har jag valt att skildra baksidan av de metaforiska 
begreppen i min uppsats. 
 

                                                             
57 Många delar vilka hänger samman på ett svåröverskådligt sätt. Norstedts stora Svenska ordbok 1986 
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	Den monarkiska modellen, av Gud som Kungen.


Den metaforiska Gudsbilden i Gamla Testamentet



Varde ljus! – Let there be light! – Es werde Licht! – Que la lumiére soit! – Er zij licht!

”Vad är då sanning? En flyktig armé av metaforer, metonymier, antropomorfismer. Kort sagt: en samling av mänskliga relationer som blir poetiskt och retoriskt intensifierade, metamorfoserade och avgudade och som efter långt bruk betraktas som fixerade kanoniska och bindande. Sanningar är illusioner som man har glömt att de är illusioner; utslitna metaforer som inte längre har kraft att väcka våra sinnen, mynt vars framsida har suddats ut och därför inte har mer värde än en metallbit.”

Friedrich Nietzsche ”On Truth and Falsity in their Ultramoral Sense” (1873)
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1. Inledning


Efter att snart ha ägnat 18 månader till att söka, läsa, uppleva och försöka skriva ner mina tankar och nyvunna kunskaper på papper, så fascineras jag över mitt förändrade sätt att tänka när det gäller religiositet. Jag känner ett lugn inom mig, lite av att ha hittat sig själv. Då inte genom religiösa upplevelser eller frälsning utan genom insikten att allt bygger på ord, Guds ord, mina ord eller någon annans ord och det jag inför mig själv menar med frälsning, att bli kristen, hinduist eller något annat, blir till upptäckten av sin egen existens som ett sammanhang av alltet, att det är själva kärnan. Ett svar som är lättare att finna än att ställa ”rätt” fråga till.

Att jag skulle ha haft några religiösa upplevelser har jag inget minne av men Guden utan ansikte den allrådande och mäktige har varit allestädes närvarande genom de vuxnas språk och de rotade metaforerna om honom själv och det som ska vara hans skapelse. Identifieringen med honom underlättades genom språket som gav honom en manlig status och konung/härskare karaktär där jag tidigt som pojke förstod att vi båda rimligtvis hade penis och därigenom makt över levande och döda, ett underlättande av Herre på täppan mentaliteten som rådde redan på skolgården där flickorna fick stå nedanför kullen medan vi pojkar kunde besätta de högre positionerna. Men när jag blev äldre började jag lyssna på vad som egentligen sades och plötsligt smög det sig en känsla av obehag in i mitt inre, synd, förlåtelse, fader, fridsfurste, skapare och förgörare var några av de många ord som berörde mig illa, en slags språklig rigiditet där samma ord användes om och om igen. Frånvaron av den ”andra kvinnliga sidan” i den religiösa kontexten var också påtaglig, i mitt liv har modern/mamman varit tryggheten, den som alltid väntade när man behövde henne, ur hennes livmoder var jag kommen och det var henne jag ropade på när det gjorde ont.


Så övertygelsen att Gud inte enbart var en man så som patriarkatet uttryckte det har stärkts under hela min uppväxt. Med den kunskap jag har idag om att inte solen är världsalltets mitt utan en ganska vanlig stjärna bland mer än hundra miljarder andra långt ute på en av Vintergatans spiralarmar så känns det otillräckligt med vad det metaforiska språket och religiösa myterna innehåller idag för att beskriva det mystiska, transcendenta, det vi inte ser eller kan/vill förstå. Där finns mycket nytt att upptäcka och beskriva med vårt språk bara vi vågar lämnar de språkliga bojorna och det förgångna bakom oss. Jag vill avsluta min inledning med vad jag tycker är en början och för mig väldigt tilltalande metafor ur Tomasevangeliet, där han skriver vad jag anser vara de himmelska metaforernas konsekvens, ”Faderns rike är utbrett över jorden men människorna ser det inte”.

1.1 Bakgrund


Genom orden så formas min omvärld och omvänt, det jag inte har ord för det finns inte helt och fullt för mig. Mitt språks gränser är min världs gränser, där språket är en konstruktion som andra inviger mig i och som jag sedan får utveckla med andra, där kanske Gud blir till genom språket.


”Gud är ordet”
 kommer att vara den rotmetafor jag utgår ifrån när sökandet i de bibliska texterna efter en skapares personlighet tar sin början i uppsatsen, mycket med hjälp av ”orden” han sade till sina utvalda män. Ord och metaforiska uttryck som kanske kan skvallra om karaktären hos denna Gudarnas gud, detta med utgångspunkten av att Gud är en litterär gestalt som utvecklas genom de olika författarnas skrifter och språkliga framställning. Texter som dominerat inom religiöst utövande under så lång tid att de gör oss människor till ensamma mottagare av denna språkets urfader, hans talade och nedskrivna språk som bara vi människor kan ta till oss genom vår förmåga till verbal kommunikation. En Gud som i början av bibelns skapelseberättelse låter sina vandrande steg i den svala kvällsvinden skrämma den nakne Adam och hans Eva och därigenom ger läsaren en bild, om inte av en mänsklig gestalt men väl en gående. Karaktären hos Gud är en viktig ingrediens för att analysera betydelsen av några av de många metaforerna i bibeln, som under årtusenden förts vidare generationer emellan och därigenom låtit kristna troende använda sig av i deras mänskliga ställningstaganden grundat på gudomliga ord och heliga bud. Föreställningen om en eller flera gudar som kontrollerar tillvaron är uråldrig, den Gud jag har valt att studera är monoteistisk och har sitt ursprung i de profetreligioner som uppstod i sydvästra Asien under tiden 1000 f Kr - 650 e Kr, där den iranska profeten Zarathustra hade en stor betydelse för monoteismen inom judendom, kristendom och islam. Min benämning av Gud i uppsatsen i brist på ett tredje personligt genus i svenskans språksystem får bli ett traditionellt och generellt ”Han.”

Min utgångspunkt i uppsatsen är det som i bibeln kallas Guds ord, oavsett om innehållet i Gamla testamentet är om eller av Gud, är bibelns texter skriven för människor av människor, anpassad åt människor för människors kontroll. I trosbekännelsen som är legio vid all kyrklig verksamhet både nationellt och internationellt läser kvinnor och män tillsammans i någon sorts läromässig sanning ”Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den helige ande.”
 På så sätt är den patriarkaliska cirkeln sluten och barnalstringen sker genom metaforisk eller bildlig avel där sexuella modaliteter undviks och därigenom kvinnans inblandning, även om försök görs i vår tid att genom språkliga förklaringar feminisera ordet ”Anden” ordet ”ruah” på hebreiska som är femininum.
 Att börja närma sig bibelns texter och det Gud talat till sina utvalda män försvåras genom de många metaforer och bilder som använts för att förklara det oförklarliga. Ett problem jag tidigt stötte på i mitt uppsatsarbete var de fossila metaforerna som i mina öron var och blivit bestående sanningar genom att de ingått i mitt och andras dagliga språk under väldigt lång tid t.ex. Gud fader. En metafor som inte säger något om Guds personlighet eller kön, mera gudens egenskaper sett med mänskliga ögon och ord i den tid skriften blev till, men begreppet har ”rotat” sig ända in i vår tid och formats till en skäggig fadersgestalt i sin himmelska boning och blivit ”någon”. Problemet med den och många andra grundläggande metaforer och modeller är att de i princip förblivit de samma: de är triumfalistiska, monarkiska och patriarkala vilket jag kommer att belysa i uppsatsen med inställningen att teologi främst är fiktion, eftersom ingen kan styrka sanningshalten genom konkreta bevis. Det anser jag vara av en avgörande betydelse för vår tid eftersom många av de traditionella metaforerna och begreppen togs i bruk i en helt annan tidsepok men ändå ges stor betydelse i idag. Eller för att använda Jack Miles
 ord:

”Gud är inget helgon, även om det kan låta underligt. Det finns mycket hos honom man kan ha invändningar emot, och många försök har gjorts att förbättra honom. Åtskilligt som Bibeln säger om honom förkunnas sällan från predikstolen, därför att det vid en närmare granskning skulle väcka anstöt. Men även om endast en del av Bibeln predikas aktivt, så är det inget i den som helt förnekas. På det osannolikt oförvanskade bibelbladet förblir Gud sådan han varit: originalet som har varit våra fäders tro och vars avbild alltjämt lever inom oss som ett komplicerat men dynamiskt världsligt ideal.”

1.2 Syfte

Jag ämnar med den här uppsatsen belysa det teologiska språket som den mänskliga konstruktion jag anser det vara. Mitt syfte är att fokusera på faran att ensidigt betona metaforen om Gud som en man, som personlig och opersonlig varelse och diskutera den metaforiska innebörden hos den bibliska Gudsbilden och påskina den revidering jag anser vara nödvändig i det metaforiska språket av Gudsbilden som är genomsyrat av en patriarkalisk anda. Det andra blir genom litteraturstudier med anknytning till ämnet och en slutlig avhandling och diskussion med hjälp av vad jag fått fram och därigenom påverka min egen utveckling och förståelse av mina egna Gudsbilder och föreställningar.


1.3 Avgränsning


Jag har valt ut ett fåtal metaforer för analys ur den Heliga skriften gamla testamentet, eftersom Bibeln är oerhört rik på bildspråk och omskrivningar av sådant det inte finns ord för. Mitt lilla urval är baserat på metaforer som kanske är sprungna ur rädslan att närma sig en Gud med andra ord än man blivit lärd. Ord som både jag och uppsatslitteraturen beskriver vara i behov av förnyelse för att harmoniera med nya upptäckter och ett språk i ständig utveckling.


1.4 Forskningsöversikt över litteratur

A. ”Gud 2000” Lennart Koskinen 1997 Verbum förlag. Kapitel 12. Gud – han, hon eller det?

B. ”Den levande Gudinnan: kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess” Petra Junus 1995 Bokförlaget Nya Doxa. (Boken är en doktorsavhandling vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.) Kapitel 6. Det gudomliga som upplevelse och språk.


C. ”Gudsbilder i en hotfull tid” Sallie McFague Svenska översättningen 1994 Verbum Förlag AB. Kapitel 3 Gud och världen, Den monarkiska modellen av Gud som Kungen, sid 94.

D. ”Gud: en biografi.” Jack Miles 1995 Bokförlaget Rabén Prisma AB, Stockholm Kapitel 5 Bedrövelse, Underrubrik: Fader, Samuelsböckerna sid 170 - 175

Inledning

Översikten kommer att handla om de fyra böcker presenterade här ovan, genomgången kommer att följa den nummerordning de presenteras i. Tonvikten kommer jag att lägga på de kapitel i böckerna som berör mitt valda uppsatsområde: den metaforiska Gudsbilden. I något fall kommer jag även att beröra de manliga och kvinnliga metaforerna, vilka kapitel det gäller anger jag under boktitlarna. De resterande kapitlen kommer jag att sammanfatta översiktligt i inledningen av varje stycke. Det gemensamma med de tre första böckerna är bearbetningen omkring Gudsbilden. Fokus ligger på tankarna runtomkring förändringar och semantiken i det religiösa språkets bärkraft som ett heligt och kollektivt språk och hur det ska kunna bibehållas och förmedlas till människor i vår tids kristenhet och kultur. I de två av fallen av kvinnliga författare är närmandet till det kvinnligt heliga och efterlysandet av ett mera jämlikt språkligt förhållande mellan könen starkt. Petra Junus skriver och avhandlar sin undersökning om Gud som moder och gudinna med hjälp av djupintervjuer med 12 kvinnor. Sallie McFague skriver om en inbjudan till att föreställa sig Gud med hjälp av tankeexperiment med nya bilder och modeller för relationen mellan Gud och världen i en ekologisk, nukleär tid. Metoderna att analysera möjligheter och resultat är starkt åtskilda så även utgångspunkterna, men centraliseringen vid just Gudsbegreppet och metaforerna står att finna gemensamt i alla tre böcker liksom ifrågasättandet av den manliga dominansen i det religiösa språket.


Spännvidden mellan böckerna 1 - 2 textmässigt går från lättläst och metaforiskt till stramt avhandlande med sammanfattande slutsatser till McFagues djupt innehållsrika och akademiskt skrivna text med en professors språkbruk som kräver ordbok för den oinvigde. Jack Miles bok skiljer sig lite från de andra genom det sätt författaren skildrar Gud som en litterärbiografisk huvudperson med karaktären av flera personligheter i en och samma person som växer fram via sitt förhållande till människorna. Detta skrivet med: ”journalistens lätta handlag, vetenskapsmannens kunskap och en skeptisk troendes respekt.”
 För mitt uppsatsarbete om metaforerna i det religiösa språket och deras innebörd tycker jag böckerna hjälpt mig på ett förklarligt berikande och intressant sätt.

A. Lennart Koskinen är präst, forskare, författare och samhällsdebattör känd för att diskutera livets ”insida”. I hans bok upplever jag genom textens utformning att det är Bibeln och Gud som ger honom en drivande kraft där han vänder och vrider på de bibliska citaten för att modernisera dem för 2000-talets kristna människor.

I inledningen av boken gör han tidigt klart att han tycker det finns en skillnad mellan Kyrkans tro och på dem som ser tron som rent biblisk, utan kyrkliga dogmer och därigenom blir frågan till en semantisk språkfråga istället för en kunskapsteoretisk fråga om Guds existens eller icke existens anser författaren. Enligt honom skulle det kunna vara det patriarkaliska språkbruket inom kyrkans värld som skrämt människor på flykten och fått ett så vanligt begrepp som fader att kännas frånvarande, orättvis med en bortvänd blick. Bibelns Gudsbilder är inte bara en utan många genom de 66 böcker bibeln består av skriver Koskinen och beskriver gud som annorlunda outsäglig, oändlig och oförliknelig med en främsta egenskap av helig, vilket bl a betyder ”avskild”. Avskild från vårt sätt att tänka och därmed våra ord, men helig har också med helhet eller vara att göra.


Ur detta resonemang föds uttrycket ”jag är” som blir ett samlingsord för Koskinens sammanfattande Gudsbild för vår tid. Det är sprunget ur hans sökande i naturvetenskaper som fysik och biologi samt djuppsykologi:

”Jag är”-nivån som egentligen ligger bortom de positiva beskrivningarnas räckvidd och trefaldighetsnivån där Gud blir synlig som Fader, Son och Ande med alla sina olika funktioner.”

Han gör ett försök att koppla samman bibelns och urkyrkans sätt att tala om Gud med ett språkbruk för 2000-talet, hämtat från naturvetenskaperna, den nya fysiken och djuppsykologin. Förbindelsen mellan dåtid och nutid vill han gärna göra till en mystikens förbindelse och därför är hans bok fylld med liknelser och metaforer.

Kapitel 12. Gud – han, hon eller det?

Med utgångspunkt ifrån feministteologin som tanketradition utan att kalla den enhetlig rörelse eller teologisk tradition gör Koskinen en lättare översikt över detta område:

”Inte minst som manlig teolog måste man dock lyfta fram några av dessa centrala tankar”

En huvudtes bakom de olika feministteologerna är nödvändigheten av en granskning av det kristna budskapet utifrån ett kvinnoperspektiv, den bör innefatta Bibeln den kristna idéhistorian och de praktiska slutsatserna som kyrkor, samfund och enskilda dragit av sin trostolkning. Kvinnoperspektivet tolkas utifrån två aspekter ”sex” och ”genus” ur engelskan, feministteologernas vanligaste språk. Sex har att göra med den kvinnliga biologin och genus är det kulturella könet dvs. inlärda könsroller, arbetsfördelning mellan könen, självbild och värderingar. Det som i en social struktur i ett visst samhälle eller tanketradition medvetet eller omedvetet reglerar förhållandet mellan könen. Det är ur genusperspektivet feministteologerna analyserat Bibelns tillkomstmiljöer och samhällen där Bibeln missbrukats enligt dem. Missbruket har kunnat befrämjas av den traditionella och ytterst manliga bilden av Gud. Det sättet att beskriva Gud anges ofta som orsak till förtrycket av kvinnorna. Men enligt Koskinen är det enbart de mest radikala feministerna, (en mindre gren inom rörelsen) som vill ersätta den manliga Gudsbilden med en modersbild och överge traditionell kristendom och utforma nya trosinriktningar med en Gudinna/gudinnor i centrum. En omfattande forskning av de feministteologer som söker en gemensamt fungerande Gudsbild för vår tid i en judisk-kristen tradition tar en ansats där man noterar inte bara hur kvinnor far illa utan även män i hierarkiskt patriarkala s.k. kristna kulturer. Denna kvinnoprotest riktar sig inte bara mot den manliga Gudsbilden utan även mansbilden som blivit en följd av den. Kravet på samma rättigheter på mäns villkor skapar också en förhoppning och möjlighet av en fördjupad Gudsbild som kan leda till en fördjupad och mänskligare mänsklighet. Denna syn att kristendom inte enbart handlar om den individuella själens frälsning har hämtat inspiration i den s.k. befrielseteologin med rötter i Latinamerika. Centralt är upprättelsen för alla människor redan här i tiden där kampen mot sociala orättvisor och klyftor människor emellan är den största utmaningen, som en förlängning av det inkluderar den också klyftan mellan män och kvinnor.


Bibeln - ett manligt dokument.


Koskinen finner inget märkligt i det faktum att Bibeln är skriven av män för män under en tidsepok när få kvinnor var skriv- eller läskunniga eller vare sig juridiskt eller religiöst myndiga. Men han vill markera de bibliska författarnas text om att Gud inte är något könsväsen genom att citera ur GT. 5 Mos 4:15-16


15 ”Akta er noga! Ni såg inte någon gestalt när Herren, er Gud, talade till er ur elden på Horeb. 16 Gör därför inte något så förfärligt som att tillverka en bildstod, en gudabild av vilken gestalt det vara må: en bild av man eller kvinna.” (Författarens understrykning)

Att Gud är personlig försvårar benämningen i genusformer eftersom det bara finns två i språket, han och hon, att de manliga författarna valde han är fullt förståeligt i den starkt manliga traditionen menar författaren. Sedan ger Koskinen ett antal tydliga exempel enligt honom, från Bibeln på kvinnliga bilder i både nya och gamla testamentet (Jag väljer här att återge ett ofta citerat exempel som även finns i hans text.)

I skapelseberättelsen finns en betydelsefull markering när man försöker komma till rätta med manliga och kvinnliga bilder:

”Gud skapade människan till sin avbild.

Till man och kvinna skapade han dem.”


Avbilden bör ju rimligtvis säga något om förebilden i det fallet och på så sätt göra Gud till ett väsen rymmande både man och kvinna, något passande ord för det finns inte utan författaren föreslår metaforen Han som metafor för något mycket mer. Men vill även öppna upp t ex språket i gudstjänsten genom kvinnliga bilder ibland och kalla dem för hon. Som teolog finner han en tydlig öppning i treenighetstanken, anden betyder på bibelns äldsta språk hebreiska ”ruah” vilket är femininum, på grekiska blir det ”pneuma” som är neutrum, först med den latinska översättningen blir anden till ”spiritus” och får därmed manligt kön. Här föreslår Koskinen av både historiska, språkliga och teologiska skäl att man kunde återgå till att konsekvent kalla den sida av Gud vi kallar för Anden istället Hon. Det skulle enligt honom göra relationsdimensionen i Guds väsen tydligare och kunna förklaras så här:

”Fadern bär på skapelsens frö. Modern - Anden är livgivaren som får fröet att gro och växa. Sonen är förebilden för den nya mänskligheten - den nye Adam. (Alltså bortom motsatsparet man - kvinna.)”


B. Petra Junus är forskare i religionspsykologi med särskild inriktning på feministisk psykologi. Genom hennes djupintervjuer med kvinnor i Sverige av idag med en inriktning på förändringsprocesser på individnivå, ges möjlighet till ett närmande av de kvinnor som använder feminina gudssymboler i sin religiösa tro. Det gör de genom att läsa gudinnemyter
 eller kalla Gud för Moder eller anropa den stora Gudinnan. Hennes studier i religionsvetenskap förde henne i kontakt med en ifrågasättande feministisk teologi där det patriarkala språket inom kristendomen väckte frågor om språkbruket d v s Gud som Fader eller Herre. Men inom henne hade en fråga börjat gnaga, varför hade ingen inom religionspsykologin ställt den?

”Vilka konsekvenser får det för kvinnor att Gud i vår kultur omtalas med maskulint genus?”

Det är med kombinationen av två separata forskningstraditioner Junus skred till verket, den religionspsykologiska som studerar religion som en upplevelse och beteende i historia och nutid med hjälp av psykologiska metoder och teorier samt den feministiska forskningen eller kvinnoforskningen som är en tvärvetenskaplig disciplin som syftar till mera förståelse för kön
 och könsrelationer i historia och nutid. Men på ett tidigt stadium utvecklades ett ytterligare syfte eftersom de teorier som finns etablerade inom religionspsykologin och de feministiska teorierna var bristfälliga. Hon upptäckte att det saknades teorier som täckte hennes undersökningsområde, därför syftar hennes avhandling även till en kritik och vidareutveckling av religionspsykologiska och feministiska teorier. Vid arbetets början var hon starkt inspirerad av den jungianska tankemodellen och i synnerhet de feministiskt inspirerade jungianska författarna men den fördjupade förståelsen av feminismens frågeställningar gjorde att hon lämnade den jungianska särartsförståelsen av kön som tolkningsmodell. Istället för ett analysredskap blev den jungianska psykologin ett föremål för analys, vilket inte hindrar henne ifrån att ha en sympatisk inställning till många av de jungianska feministernas insikter.


Vid den inledande intervjuundersökningen var Junus främsta intresse den psykologiska funktionen hos begreppen Gud moder och Gudinna på en metaforisk och/eller teologisk nivå, d v s som poetiska omskrivningar av det gudomliga eller som en medveten bearbetning av gudsbegrepp i en teologisk kontext. Vad hon hoppas genom detta kunna bidra med är:

”en ökad psykologisk förståelse för betydelsen av religiösa upplevelser och symboler, en ökad religionspsykologisk förståelse för kvinnors sökande efter sig själva via religiositeten.”


Kvinnors erfarenheter, känslor och kropp måste enligt Junus få en plats i det som kallas heligt, den levande Gudinnan är en symbol men också en gudsrelation som är viktig för kvinnors befrielse. Intervjuerna med kvinnorna och läsningen av litteratur rörande arbetet har för Junus personliga utvecklingen lett henne vidare både religiöst, personligt och vetenskapligt. Petra Junus vill inte framhålla sina teorier som några sanningar man dogmatiskt ska hålla sig till, utan som ett avhandlingsresultat man kan pröva i de sammanhang där de kan komma till användning:

”som inspirationskälla för kvinnor och män, för psykologer och präster för terapeuter, själavårdare och schamaner, och för alla som vill förstå och förändra en del av den mångfasetterade tillvaro vi lever i.”


Hon har visat i boken att Gudinnan eller Moder Gud, som personlig gudsrelation eller i form av mytologisk gestalt kan ha positiva funktioner för kvinnors självkänsla och utveckling, att kvinnorna utvecklar en ny förståelse av sig själva som inte överensstämmer med den traditionella kvinnorollen. En förståelse som synliggör den manliga dominansen i samhället och kan fungera frigörande och stärkande trots ett omgivande kvinnoförtryck, att jag är bra och den manliga dominansen är en del av verkligheten.

Kapitel 6 Det gudomliga som upplevelse och språk.

Jag kommer här att återge av mig valda utdrag ur Junus intervjumaterial i kapitel 6, samt delge hennes teorier. I det här kapitlet har hon tagit upp informanternas reflektioner kring vad det har för betydelse att namnge det gudomliga. Informanternas namn är desamma som Junus använt d v s fingerade.


Rubriksättningen till detta kapitel är ett centralt tema i intervjumaterialet enligt författaren. Informanten Maria talar om Gud som en Fader/Moder, en god makt, men hon känner sig präglad av bibeln så hon tänker oftare Fader än Moder men tycker att Gud växte och blev mera personlig när hon även använde namnet Moder.

Maria är snart färdig präst och aktualiserar aspekter som kvinnor inom den kristna referensramen talar om runt Gud/Gudsbild och förhållandet mellan män och kvinnor. Aspekterna enligt Junus kan bl.a. vara att Gud blir mera personlig när man kallar Gud för hon och att även moderligheten betonas då, men Bibeln och det traditionella språket präglar gudsuppfattningen. Sofie som kallar det gudomliga Gudinnan söker den kvinnliga aspekten för att känna närvaro hon känner en skillnad mellan en mental inre känsla och upplevelsen av att vi alla hör ihop, vi är ett. Båda kvinnorna har haft en stark Gudsrelation redan som barn men beskriver i boken den process de genomgått till den annorlunda Gudsbild de har idag. I några av de andra intervjuerna är kampen eller konflikten mellan olika ”gudar” det mest påtagliga, det kan t.ex. röra sig om den egna guden eller kyrkans. De feminina namnen på Gud kan vara något som enligt Junus kan mångfaldiga beskrivningen av Gud men även namn som tillit och kraft kan beskriva upplevelsen. Ett annat tema som ofta kommer upp är skillnaden mellan kvinnors och mäns sätt att förhålla sig till myter eller ”det nya språket” Informanten Karin säger:


”Kvinnor utgår från den personliga upplevelsen mycket mer, och män, om vi ska generalisera, närmar sig mer via teologin och trosläran som kvinnor inte är så intresserade av. Men män har lite svårt att släppa troslärorna.”


Jag väljer till sist att återge informanten Sofis ord om Guds feminina aspekt som en sammanfattning av kapitlet:

”Jag känner det gudomligas närvaro starkare när jag som kvinna tar kontakt med den feminina aspekten av Gud.(-) Jag känner mig lyssnad till, som jag inte gjort på många år. Och så det här igenkännandet. Att Gudinnan och jag är ett. Det höjer min egen syn på mig själv, mitt eget självförtroende. (-) Hon har gett mig möjligheten, förmågan och tilliten att utöva min egen religion, jag behöver inte gå någon annanstans, ha någon auktoritet som talar om för mig vad religionsutövande är.”


C. Sallie McFague beskriver sig själv i boken som ”Jag är vit, tillhör medelklassen och skriver för kristna som representerar ’traditionell’ kristendom.”
 Hon är professor i systematisk teologi vid Vanderbiltuniversitetet i USA. Insikten om att teologers uppgift alltid är att tala så om Gud, att det blir möjligt för människor att tolka sitt liv och sin värld på bästa sätt är det centrala i hennes arbete. Hon arbetar i boken med reflektionen över den religiösa och teologiska imaginationen (kreativ och insiktsfull ”fantasi” och föreställningsförmåga). I boken tar McFague upp förhållandet mellan vår förmåga att utplåna inte bara oss själva utan alla andra livsformer på jordens yta genom kombinationen av vår kärnvapenkapacitet och tron på Guds ansvar genom hänvisningen till Guds allmakt eller försyn, det som en farlig kombination. Hon ställer frågan, är den judisk-kristna traditionens triumfalistiska sätt att skildra förhållandet mellan Gud och världen till nytta eller skada i det fallet. Enligt författaren bör vår ”nya” kristna kontext beskrivas ur det perspektivet (vår egen förmåga till förintelse) som en teologi för vår tid när vi känner vördnaden och uppfattar världen tydligast och smärtsammast när vi tänker på dess slut eller skändning. Varje generation måste våga genom analys av vad ett förverkligande av livet kan och bör betyda i dess egen tid och formulera detta anspråk på nytt och bästa sätt. Det kritiska i detta arbete är metaforerna och modellerna bakom teologins konceptuella system. McFague skriver:

”Mycken dekonstruktion av det traditionella bildspråket har gjorts, men mycket lite konstruktion. Om nu metaforer och begrepp är, vilket jag tror, sammanvävda med varandra i teologin, är det inte möjligt att göra teologi för vår tid med omoderna eller förtryckande metaforer och mod - eller.”


Hon ser det som en allvarlig brist i nutida teologi att de grundläggande metaforerna och modellerna förblivit de samma: de är triumfalistiska, monarkiska och patriarkala, hon hävdar nödvändigheten av en remytologisering av förhållandet mellan Gud och världen och gör försök med det i sin bok. Hennes experimentmodeller gör ett försök att skildra Gud som vår världs mor, kärlekspartner och vän, namnet på den sortens teologi är metaforisk eller heuristisk
 teologi. Som remytologiseringsarbete erkänner denna form av teologi att den s a s målar en bild.


McFague påminner oss i sin text att bilden kan vara storslagen, men det är en bild och att ett sådant företag gör det mycket klart att teologi främst är fiktion. Hennes bakgrund, vit medelklassamerikan långt ifrån umbäranden och faror, ger henne insikt om den rika världens ansvar för ”förtrycket av livet” genom ekologisk kris och kärnvapenarsenaler. Därför vill hon ge sin bok epitetet ”befrielseteologi” som står upp för livet, skriven i och för det sociala sammanhang där de nödvändiga pengarna och makten finns för att befria livet. McFague nämner även kvinnoförtrycket som orsak till hennes desorientering från den traditionella medelklasskristendomen och modet till att ifrågasätta den och ta risken att formulera kristen tro på nya sätt. McFagues slutord i boken lyder:

”Den bön vi vill be, tacksägelsens bön för glädjefesten för alla i Guds närvaro, hänger på att vi accepterar vårt ansvar för vår vackra och ömtåliga jord, utan vilken det inte finns något bröd eller vin.”


Kapitel 3. Gud och världen.


Den monarkiska modellen, av Gud som Kungen.


Den dominerande västerländska modellen av Gud som den absolute envåldshärskaren regerande över sitt rike utvecklades i det medeltida kristna tänkandet och under reformationen och är än idag en vanlig imaginativ bild i traditionell kristendom. Den är så vanlig enligt McFague, att man ofta inte ens ser den som en bild eller upplever den förtryckande, hon påminner oss om den starka känslan av triumf, glädje och kraft som fyller oss när vi gemensamt i kör sjunger ”Halleluja” ur Händels Messias. Konsekvenserna av bilderna i sången tänker nog ingen på utan mera välbefinnandet av en sådan Gud och få tillhöra honom ”kungars Kung och herrars Herre”, ”ty herren Gud, den allsmäktige och regerande är oövervinnelig,”
 den omedelbara konsekvensen är att även vi är oövervinneliga. Den imaginativa bilden är mäktig och mycket farlig där avståndet mellan Gud och världen framhävs och all makt tillskrivs Gud både som dominans och välvilja. Vi måste som ovärdiga undersåtar fullständigt lita på en suverän Gud som ”blev människa” för att dö offerdöden och därigenom ge oss sitt stora värde i utbyte mot vår ovärdighet, och kan då se fram emot en tid då vi ska få förena oss med honom i hans himmelska rike. McFague beskriver bilden som onyanserad och anakronistisk men den gör sig fortfarande gällande trots sina begränsningar och har därför en psykologisk styrka som låter en betryckande skuld ge vika för den befriande glädjen. Hennes kritik inriktar sig på bildens oförmåga att tjäna som en imaginativ
 ram för evangeliet som en vision om hela skapelsens fulländning, hon anger tre grundläggande brister. Bildspråket skildrar en Gud som lever fjärran från världen, som endast står i relation till människans värld och som kontrollerar denna värld genom dominans och välvilja.

Med en Gud som Kung i sitt rike fjärran från världen förstärks bilden av en annorlunda Gud skild från vår jord och outgrundliga universum. Det man gör i denna världen är av ringa betydelse, ty härskaren har det inte som sitt huvudresidens och som undersåte är det bäst att inte bli för involverad i det eftersom Guds verkliga rike skildras som utomvärldsligt och det sanna riket, riket vi ska finna när vi uppväcks från de döda och får förena oss med den allsmäktige Fadern. I den monarkiska modellen finns det heller inget intresse för kosmos, för den icke mänskliga världen och där föds McFague andra invändning om modellen som varit den dominerande i västerlandet och inte tillåtit konkurrerande eller alternativa modeller att växa fram. Istället har tendensen varit att suga upp andra modeller t ex modellen av Gud som Fader som skulle ha kunnat styras mot föräldraskap med dess associationer till fostran omvårdnad, vägledning, omsorg och utgivande, vilket enligt författaren var Nya Testamentets tanke. Men under det starka inflytandet från den monarkiska modellen blev föräldern patriark, mera en kung än far som styr över sina barn och kräver lydnad. Genom att göra ordet till det centrala genom Guds närvaro i dem för den som kan höra, blir andra skapelser uteslutna och underblåsandet av ett förtryck har också uppmuntrats av det faktum att en dualism mellan en kung och undersåtar till sitt väsen är hierarkisk och uppmuntrar därigenom genom sitt tänkande olika former av förtryck, klyftor mellan man/kvinna, vit/färgad, rik/fattig, kristen/icke-kristen och kropp/själ. Dualismerna hör inte till naturens ordning men har genom sin spridning fått människor att tro att de ändå gör det. Gud råder också över denna värld genom en kombination av dominans och välvilja, enligt McFague den hierarkiska dualismens logiska konsekvens; ”Gud handlar med världen, inte i den, och det är ett slags handlande som hämmar mänsklig mognad och ansvar.”
 Då vi dessutom själva är kapabla genom det nukleära hotet att utplåna oss själva och allt annat liv måste metaforerna som uppmuntrar distans från och dominans över andra människor och allt annat liv, betraktas som farliga. Hon fortsätter. Oavsett en metafors ålder eller hur mycket stöd den har i Skriften, liturgier och trosbekännelser måste den förkastas om den hotar att utplåna själva livet:

”I den triumfalistiska, kungliga modellen har segern redan vunnits på korset och i Jesu Kristi uppståndelse, och det krävs inget av oss. Vi kan känna oss lugna i förvissningen att vår mäktiga Herre tar itu med all ondska i nuet och i framtiden på samma sätt som han alltid har gjort det. En sådan syn på Guds välvilja undergräver all mänsklig strävan att göra något åt sin situation.”


D. Jack Miles har med sin inledning i det han kallar ”Preludium” placerat bokens ämne till litteraturen, han skriver om Herren Gud som - och endast som – huvudpersonen i en världslitteraturens klassiker, den hebreiska Bibeln eller Gamla testamentet
. Miles bok är ett försök att binda samman början, mitten och slutet. Han skriver inte vare sig mot eller för Herren Gud som objekt för religiös tro, utan har valt att skildra huvudpersonen genom den biografiska effekten, den konstnärliga idén om ett liv oskiljbar från den dramatiska eller litterära effekten i sig och gör därmed en liknelse med Hamlet:

”Om inte den som ser Hamlet kan tro att Hamlet föddes och kommer att dö, om inte åskådarens fantasi leder vidare från scenen till ett liv som det inte finns något direkt bevis för på scenen, kommer skådespelet att dö med sin huvudaktör. En karaktär som tänks sakna liv utanför scenen kan inte heller ha något liv på scenen. Och så är det också med Gud som Bibelns huvudperson.”


Miles menar också att många i västerlandet inte längre tror på Gud, men förlorad tro har liksom förlorad rikedom kvardröjande effekter ungefär som att en ung man som växt upp i överflöd kan ge bort sin förmögenhet på äldre dagar och leva i fattigdom, men ändå behålla sin karaktär av någon som växt upp i överflöd, för han kan inte göra sig av med sin historia, han fortsätter, på ett liknande sätt har sekler av strängt och fromt karaktärsbyggande skapat ett mänskligt karaktärsideal som äger bestånd även om dess grund ryckts undan för många. Vi gör saker och ting så svåra för oss därför att våra förfäder uppfattade sig som en avbild av en Gud som i själva verket hade gjort saker och ting lika svåra för sig själv. Monoteismen erkänner endast en Gud och Bibeln betonar ingenting om Gud mer än att han är en, den uråldriga klippan, helheten själv. Och ändå förenar detta väsen i sig flera personligheter. Författaren menar också att mycket som Bibeln säger om Gud sällan förkunnas från predikstolen, därför att det vid en närmare granskning skulle väcka anstöt, därmed inte sagt att något helt förnekas i bibeln utan det är de valda bitarna som predikas aktivt. Gud som oföränderlig har Miles inte hittat några belägg för i Nya eller hebreiska bibeln, förutom den sena och problematiska vers man kan finna i Hebréerbrevet 13:8 NT, ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet”. Men som Israels Herre och Gud, tidens skapare och Gud, upprepar psaltaren med förkärlek att han lever för evigt. Men ändå menar Miles, än hur motsägelsefullt det än kan verka, gör han sitt inträde i tiden och förändras genom sin erfarenhet. Vore det inte så skulle han inte kunna bli överraskad: och han blir oupphörligt och ofta högst obehagligt överraskad. Gud är beständig: han är inte oföränderlig. Som två nyckelförutsättningar för den här biografin ser författaren att varken verket eller gestalten är så omänskliga att en ömsesidig bedömning inte kommer i fråga. Boken blev belönad med 1996 års Pulitzerpris.


Kapitel 5. Bedrövelse. Underrubrik: Fader, Samuelsböckerna sid 170-175

I det här kapitlet beskriver Miles det han anser vara den första gången Herren talar om sig själv som Fader. Han börjar kapitlet med att snabbt beskriva slutet ur Joshua Domarboken som berättar om Israels förfall, brutalitet, religiösa cynism och sexuella urartning. Inledningen i Samuelsboken som följer därefter är däremot lugn och värdig, där har jag valt att återge just de delar som tar upp Gud som en Far. Förändringen kommer något mindre än halvvägs in i bibelberättelsen i samband med omvandlingen av Israels stammar till monarki, en utveckling som Miles ej anser vara förutsedd förrän den sker. Det är Mose som i Deut. 17:14-15
 berättar om en Kung som Herren kommer att välja ut, en kung underställd restriktioner likt alla andra i Israelförbundet. Det är här övergången till monarkin sker vilket emellertid ej innebär någon förändring av förhållandet till Herren, utan både härskaren och de som behärskas bör iaktta lagen. I början av det deuteronomistiska historieverket har aldrig Gud karaktäriserat sig själv som kung eller blivit det av någon annan, anspelningar finns men ingen tar steget men efter det att monarkin införs skulle detta ändras: men ända fram till slutet av 2 Kungaboken nämns Herren Gud aldrig som kung. Det är när Herren talar om sig själv som fader (2 Samuel 7-14),
 inte kung, den ödesdigra förändringen i hans självuppfattning börjar. Miles menar att Herren gör det efter ett ögonblick av stark emotion med erotiska inslag när den unge härskaren David dansat och jublat inför förbundsarken där Herren har sin tron, endast iförd en efod av linne, på sin höjd ett ländskynke kanske utan baksida, en överdådig och dristig handling han är ensam om i Bibeln. Vad gör det för intryck på Gud? Författaren vill vända uppmärksamheten från den judiska församlingen till Herren och peka på att han talat om sig själv som fader, låt vara fader till en stor kung precis efter dennes eldiga dans och stunden av ödmjukhet. Natten efter, i lugnet efter festen drabbas David av skam och säger till profeten Natan, ”Här bor jag i ett hus av cederträ medan Guds ark bor i ett tält.” Samma natt kom Herrens ord till Natan och med dem de rader riktade till sin tjänare Davids son Salomo, där Gud kallar sig själv fader:

”Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. När han felar skall jag visa honom tillrätta med sträng hand, som när människorna agar sina barn. Men min kärlek skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag tvang att vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig i all framtid och din tron skall aldrig vackla.” (2 Samuel 7:2 – 17)


Efter vad författaren kallar en ordlek i den bibliska textens början mellan Gud och David som lyser upp ett majestätiskt ögonblick av öm lek med ord vinner David Herrens tillgivenhet och Herren kungör att han skall bygga ett kungahus åt David, därefter säger Gud de av mig ovan citerade raderna ur Miles bok.


Faderskapet är ett absolut, inte ett villkorligt tillstånd där fadern till ett barn inte i någon situation kan upphöra att vara far vare sig det gäller död eller förnekelse och det var denna funktion i bilden som tilltalade Herren och den bibliska författaren, menar Miles. Men när nu ordet far varit i Herrens mun och blivit nedskrivet på papper började begreppet faderskap, en av de allra rikaste naturliga symbolerna i människors erfarenhet ofrånkomligt leva sitt eget liv. Men här vill Miles påskina den stora skillnaden mellan våra fäders Gud och vår Gud fader.


Fram till denna punkt i författarens genomgång av Gamla Testamentets historia har Gud varit våra fäders Gud, inte Gud vår fader, Herren Gud har – utan gemål - skapat världen, men har inte avlat fram den utan skapade den genom att tala, ett utmärkt sätt att undvika sexuella modaliteter som annars är vanliga i myterna om världens tillkomst. På det sättet kan man säga att han metaforiskt eller bildligt avlade världen och därigenom kan man hitta en annan kanske lika betydelsefull förändring – övergången från bokstavligt till bildligt språk. Mot denna bakgrund lovar Herren David att han skall bli far till Salomo och Salomo son till honom (se ovan citerad text) där tillkännager, enligt Miles, Herren en verklig förändring i sitt eget förhållande till denna enda verkliga mänskliga familj dvs. Davids, en förändring han utrycker metaforiskt – dvs. genom en hållbar jämförelse med något som inte självt är en metafor. När Gud i Genesis säger att människorna är hans avbild, menar han inte att ordet avbild skulle vara en metafor för det verkliga förhållandet mellan honom själv och människorna. Nej, förhållandet original – kopia är deras verkliga förhållande, ett förhållande lika verkligt som, fast annorlunda än, den fader – son – relation som kan finnas mellan två mänskliga varelser. I 2 Samuel 7 råder det enligt Miles ett omkastande när Gud säger med en metafor att en kopia (Salomo) skall bli son till originalet (Herren Gud). Salomo som i likhet med alla män verkligen är avbilden av sitt original skall hädanefter vara originalets son. Metaforen blir en utvidgning av Guds språk om sig själv och ett sätt att undfly det dilemma hans förbund med Israel försatt honom i, han kunde inte göra annat än utdela de straff han svurit på att utdela, men sedan då?

Gud kan inte förändra förbundet men han kan förändra sig själv men så länge han uppfattar sitt förhållande till Israel som ett förbund är han tvingad bryta förbundet, en slutlig skilsmässa med en bibehållen kärlek till Salomo och Davids ättlingar där han inte skall spela rollen av kränkt gudomlig förbundspartner utan istället ikläda sig en halvt mänsklig roll som sträng fader. Överenskommelser kan återkallas, men inte fadersförhållanden, oåterkallelighet är till att börja med den aspekt på faderskap som Herren kräver. När Gud talar om sig själv som far, talar han för första och enda gången i det deuteronomistiska historieverket metaforiskt om sig själv.

2. Vad är en Metafor

Definition av termen metafor:

”Grekiska för ”överföring”, ett bildligt uttryck där ord från ett sammanhang överförs till ett annat, t.ex. bokrygg, stolsben. Vanligt är också att konkreta ord som verbet fatta (”han fattar sin bok”) får en överförd, abstrakt betydelse (”fatta meningen med ordet”). Inte minst inom lyriken är metaforen ett avgörande verkningsmedel som har till uppgift att väcka läsarens fantasi och känsla och vidga upplevelsen av det lästa.”


”Metafor (lat.meta´ phora, av grek. Metaphorá, det senare även med betydelsen bortförande till ett annat ställe,´ av metaphe´ro bära bort´) stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot något annat (bildledet)


Metafor som ord och begrepp. Genom att lyssna på språket i vår omgivning kan vi förvissa oss om att metaforer är grundläggande för oss människor när vi tänker uppfattar, och gör oss en begreppsbildning av omgivningen. Vår tanke blir påverkad på olika sätt enar, skiljer, framhäver och döljer utan att vi alltid är medveten om det. De kan bidra till förståelsen av den värld vi lever igenom att skapa mening av diffusa sammanhang och ta vid där det konventionella språket upphör och kan hjälpa oss att ställa in våra associationsbanor, våra tankemönster i en viss riktning men det finns en fara:

”The distinction is not simple. The metaphor makes a qualitative leap from a reasonable, perhaps prosaic comparison, to an identification or fusion of two objects, to make one new entity partaking of the characteristics of both. Many critics regard the making of metaphors as a system of thought antedating or bypassing logic”.


Risken för ”bypassing logic” är uppenbar för många av de bibliska metaforerna, vilket också uppmärksammats i den litteratur jag använt mig av. Fossila metaforer är kvarlevande gamla uttryck som blivit så etablerade att vi inte ens längre reflekterar över deras ursprung som kan vara dött sedan länge eller försvunnit ur vår omedelbara begreppsvärld men som ändå ingår i dagligt tal och kristen liturgi i den kyrkliga kontexten.


Rotmetafor är en annan benämning för metaforer som blivit accepterade och ”rotade” i vårt språk och vår sinnevärld, ett exempel på ett sådant är ”Gud är ordet” ett begrepp man inom den kristna kontexten varken ifrågasätter eller ens reflekterar över med hänvisning till att det står i Bibeln och ”alltid” har varit så. Och på det sättet förvandlas teologin genom trosbekännelsens kontroll och ortodoxins formuleringar, till dogmatisk sanning istället för en lek med imaginationen/fantasin. Det speglar metaforens viktiga roll i vår tid för en imaginativ förståelse av förhållandet mellan Gud och världen som är trovärdig för religiöst sökande människor på 2000-talet.

2.1 Metaforisk teologi

Det är vad den här uppsatsen bygger på och som förklaringsbegrepp kommer jag att använda McFague
 definition av begreppet, McFague hävdar att teologi är ett konstruktivt, metaforiskt företag och menar att tro hör ihop med en imaginativ och trovärdig bild av eller myt om relationen mellan Gud och världen, där det finns en uppgift som teologin måste ta itu med, en imaginativ förståelse av förhållandet mellan Gud och världen som är trovärdig för oss. Detta innebär för oss, fortsätter hon, att acceptera remytologisering för vår tid som en av teologins främsta uppgifter. Att utifrån samtida erfarenhet identifiera och klargöra primära metaforer och modeller som kan uttrycka kristen tro för vår tid på ett kraftfullt och klargörande sätt. Men vad är metaforer och modeller enligt McFague definition, hon skriver; En metafor är ett ord eller en fras som används otillbörligt, ordet eller frasen tillhör egentligen ett annat sammanhang, men används i ett annat (-) Den är ett försök att tala om det obekanta med hjälp av det bekanta, ett försök att tala om det vi inte känner till i termer av det vi känner till. Men alla metaforer passar inte in i denna definition, fortsätter hon, för många är så invävda i det dagliga språket att vi inte lägger märke till dem och somliga har vi blivit så bekanta med att vi inte inser att de försöker uttrycka det obekanta (Gud fadern). (-) Metaforer har alltid karaktären av ”är” och ”är inte” – ett påstående görs, men snarast som en sannolik redogörelse än som en definition. Att t ex säga att ”Gud är mor” är inte att definiera Gud som mor, inte att hävda en identitet mellan termerna ”Gud” och ”mor”. Det handlar istället om att försöka återge något som vi inte vet hur vi ska tala om (Gud) och göra det med hjälp av metaforen mor. Antagandet är att allt tal om Gud är indirekt. Inga ord eller fraser refererar direkt till Gud, ty de kan endast referera via omvägen över en beskrivning som egentligen hör hemma någon annanstans. Men en metaforisk teologi är destabiliserande eftersom inget tal om Gud är adekvat, utan ”ofullständigt” och det gäller både gamla och nya metaforer men ett behov av nya livfulla imaginativa bilder av förhållandet mellan Gud och världen såsom vi känner till den är nödvändig för vår tids ekologiska och nukleära medvetenhet. McFague menar också att, allvetande, oändlighet, allmakt och allestädes närvaro är egentligen inte heller helt tillämpbara predikat på Gud, ty innebörden i ett sådant språk – kunskap, ändlighet, makt, närvaro – kan fullt ut bara tillämpas på vår existens, inte på Guds.


Vad sådana predikat representerar är ett försök att göra mänskliga egenskaper gränslösa. Vi vet m a o inte hur språket, hur något språk passar på Gud. Det religiösa och teologiska språket är i bästa fall metaforiska plundringståg genom vilka vi försöker ge ord åt våra erfarenheter av våra erfarenheter av relationen till Gud.

2.2 Metafor som bild


Denotation.

När man betraktar en bild är det viktigt att göra en distinktion mellan bildspråkets strukturella aspekter och dess semantiska aspekter. Dessa olika aspekter brukar kallas denotation och konnotation. Denotation är bildens egentliga betydelse d v s dess grund eller kärnbetydelse. Denotationen hos ett visuellt tecken bör likna något vi kan se och uppfatta av verkligheten. För att inte röra ihop begreppen med fysisk verklighet och varseblivningen av den kan man säga att den visuella bilden överensstämmer med den naturliga världen, ”det sunda förnuftets” verklighet. Tecknen i den naturliga världen tolkas utifrån perceptuella koder medan bildens tecken tolkas utifrån främst grafiska koder. En blomma på en barnteckning delar strängt taget inga egenskaper med en verklig blomma i naturen. Den äger däremot en strukturell överensstämmelse med varseblivningen av en vitsippa i en vårbacke. I den denotativa beskrivningen av en bild försöker man reda ut grundelementen, del och helhetsbetydelser, hur ämnen, tillstånd, symboler, metaforer eller metonymier är sammanställda, sammanflätade och utformade.


Konnotation.


Är tecknets/bildens bi- eller medbetydelser. Vilket alternativt kan kallas för den kulturella associationen. Det är associationer som är gemensamma för ett kollektiv; ett samhälle, en grupp, en subkultur etc. Det är viktigt att man drar en gräns mot de mer privata associationerna som bara kan upplevas eller förstås av en individ. Konnotationer är betydligt besvärligare att beskriva än denotationer eftersom de inte finns direkt i bilden utan i betraktarens hjärna. Konotationsbanorna kan bli nästan hur långa som helst, det är fantasin som styr och utvecklar den processen. Ofta uppfattar vi konnotationer som den fria fantasins kreativa tankar.


Människan skulle inte vara den kulturella varelse hon är om hon inte kunde låta tankar och känslor sträcka sig bortom det konkreta tecken/bilder som hon ser. Vi kan till exempel ta denotationen ”leende mun.” Beroende på kontexten skapar det helt olika konnotationer. Skulle ”munnen” vara en bild i en tandläkarannons kanske vi får associationer om tandsten eller om hur dyrt det är att gå till tandläkaren. I en annons för läppstift kan vi få en association till att kyssa en kvinna eller man och sedan spinna vidare till att det är ”Mors dag” nästa vecka.


2.3 Metaforer som modell

Tro hör ihop med en imaginativ och trovärdig bild av eller myt om relationen mellan Gud och världen men bilderna och myterna bör inte vara oföränderliga och bli till modeller så som jag upplever dem i vår tid, utan kunna anpassas för vårt sätt att leva och göra det i samklang med den ökade förståelsen av att vi hör samman med allt levande. En inklusiv vision som bryter ned förtryckande hierarkier med hjälp av vår erfarenhet av vad dessa kan leda till.


”Skillnaden mellan en metafor och en modell kan för våra syften enkelt utryckas så här: en modell är en metafor med ”förblivande styrka”. En modell är en metafor som har fått tillräcklig stabilitet och spridning för att kunna presentera ett mönster för en relativt omfattande och sammanhängande förklaring. Metaforen Gud fader är ett utmärkt exempel på detta. Genom att bli modell, har den gjort det möjligt att förstå många olika saker.”


Men här bör förtydligas skillnaden mellan en bestämd definitionsstatus av begreppet Gud fader som utesluter andra modeller eller ett sätt att se på modellen Gud fader som sannolika redogörelser för upplevelser av Gud, själv föredrar jag det senare alternativet som definition. Det tillåter ett mera pluralistiskt synsätt på Gudsbegreppet. Ett klassiskt problem med metaforer som blir modeller, som t ex metaforen Gud fader, är att de oftast blir förstelnade och tillämpas så brett att de inte bara utesluter andra modeller utan också antar en definitionsstatus, men här bör vi komma ihåg att metaforerna och allt tal om Gud är adverbiellt – de har att göra med vår relation till Gud snarare än ett försök att definiera Guds väsen och då kan inga metaforer eller modeller förstelnas eller tillämpas så brett att de utesluter andra. Det tycks vi dock ha lätt att glömma eller vilja förstå om vi hänvisar till hur vi dagligt talar om den ”högste”. Och på så sätt stelnar det som istället skulle kunna ha blivit en ständig förändring av Gudsbilden, språket och synen på skapelsen, det som är gemensamt med samhällen och människors utveckling med tiden.


3. Avhandling



3.1 Gud som personlig varelse

En central fråga för teologer och stora tänkare har gällt Guds personlighet, är han en person eller inte? Ett sammanfattande svar skulle kunna lyda såhär enligt uppslagsverket:

”att Gud är personlig betyder att han är verksam i och kan uppenbara sig för människor; i sig själva, dvs. som tillvarons omanifesterade källa, är Gud bortom det personliga.”


Varelse, väsen eller suspekt kraft, benämningarna för Gud är otaliga beroende på vem man frågar och vilka svar man söker. Den monarkiska modellen är den vanligaste västerländska modellen, Här är bilden av Gud som allsmäktig Konung sträng men rättvis, vilken lever fjärran från världen men endast i relation med människans värld. En Gud som kontrollerar denna värld genom dominans och välvilja, en imaginativ bild som är så vanlig i traditionell kristendom att man inte ser den som en bild. En modell som enligt Sallie McFague
 ”Systematiskt utvecklades i både judiskt tänkande (Gud som universums Herre och Kung), i medeltida kristet tänkande (med dess betoning på gudomlig allmakt)” Bilden uppmuntrar oss att se Gud skild från världen och med möjlighet att styra den utifrån genom gudomliga ingripanden eller indirekt genom kontroll av undersåtarnas vilja då ofta genom känslor av fruktan och förödmjukelse inför det obegripligt mäktiga och stora. Det är en bild som gör oss oförmögna att hjälpa oss själva, utan Gud tar helt och fullt hand om oss, ger oss förlåtelse för våra synder och vi får åter bli hans trogna undersåtar i hans himmelska rike. Precis vad som sker i de flesta av dagens Svenska gudstjänster där man närmar sig Gud med hjälp av sin syndabekännelse likt den Martin Lutherska skuldkänslan från 1500-talet; ”Vi bedja i denna bön, att vår himmelska Fader icke vill se våra synder och för deras skull vägra oss vår bön, ty vi äro icke värda det vi begära.”


Lennart Koskinen ger i sin bok exempel på hur vi kan tala om Gud idag men börjar med att berätta om ”teologia negativa.”
 Sättet att prata om Gud när tidens och rummets formade språk inte räcker till för att säga något om den dimension av tillvaron som definitionsmässigt ligger bortom alla våra begränsningar. Redan de gamla kyrkofäderna talade helst om Gud i negativa termer genom att säga vad han inte är, klassiska exempel på sådana är: O-synlig, oändlig, icke rumslig, icke bunden av tiden, icke skapad, odelbar, obegriplig och outgrundlig. Med de definitionerna faller bilden av en äldre skäggig man likt en uppförstorad människa sittande bland molnen bort. Men hur ska vi hitta en personlig varelse som är Gud? Om vi tar vår utgångspunkt i, 1 Moseboken GT kan vi ta del av Guds tankar och tal om själva skapelseakten när han med ord skapar himmel och jord, troligtvis gör han det i ensamhet även om hans tal ibland innefattar ett ”oss.” Scenen har inga åskådare men en profet kommer sedan att återberätta genom Guds tal i Bibeln om hur en Gud arbetar, men i Bibelns berättelse kommer vi rakt in i skapandet utan att få veta mer om denna Gud eller syftet med vad han gör, utan hans ord vill bara få något utfört. Och så blir det människans tur i Genesis 1-26:

26. Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på Jorden.”


Lika oss, säger Gud men avslöjar inget vare sig före eller efter texten vem den andra skulle kunna vara. En logisk slutsats med min egna mänskliga erfarenhet av fortplantning och heterosexuell kärlek är en Kvinna men inget i bibeltexten avslöjar nödvändigheten av ett kvinnligt väsen för en skapande Gud, varken som arbetskamrat eller vän. Men det han gör är att skapa en annan skapare genom människans förmåga till fortplantning och därigenom en framtid för det han kallar ”vår avbild.” Men Gud som personlig varelse? Incitamenten finns invävda men avslöjar inget om Guds varelse, utan bara en personlighet genom språkets konstruktion som maskulin och singularis. I den andra efterföljande skapelseberättelsen (Genesis 2:4) som fungerar som en fortsättning på den första snävas förhållandet åt mellan skaparen och de skapade varelserna, istället för påbjudning i den första kommer här det första förbudet i form av livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont som växer på den nya platsen ”en trädgård österut, i Eden”.

”Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.”


En trädgård som Gud planterat och gett till mannen att förvalta, en man som Gud format av jord från marken och blåst liv i genom dennes näsborrar. Om vi stannar upp här i historien och framför oss ser en skulpterande och blåsande Gud, kan vi då ana en personlig varelse eller är det en mjuk vind som rör upp dammet och utför underverk. Nej, några konkreta svar ges inte i texten utan det är våra sinnen, inre bilder och uppfattningar som formar vad vi ”ser” eller vill se. Kanske vi då också väljer att titta bort när ett revben bryts ur Adams dvalförsänkta kropp för att Herren Gud ska kunna bygga det till en kvinna, hålet efter ingreppet fyller han med kött. Att kvinnan här blir nummer två i den andra skapelseakten är kanske det fundamentet som ligger till grund för kvinnors tynande tillvaro både i bibliska texter och i mänskligt leverne av idag, att ideologin bakom patriarkatet är präglat av androcentrism med mannen som normen och kvinnan det avvikande. Kanske är det också ett ursprung till tystnaden i det teologiska språket omkring barnafödandet och det som där hör till fastän det är en sådan väsentlig del av det mänskliga livet. Kanske är det så att Guds egen beskrivning av sig själv i maskulina termer när han skapar två biologiskt olika människor, man och kvinna, X och Y kromosomer, ger den manliga biologin företräde i den fortsatta utvecklingen som sedan övergår till sociala skillnader mellan könen, hur vi klär oss, rör oss och sättet att bete oss.

Då ligger det nära tillhands att tro på en gudomligt personlig varelse bakom hur kön konstrueras av en gudomlig förebild, medan den mänskliga avbilden sedan tolkar och gör tillvaron till vad den blev och blivit för kvinnor och män. Men frågan om Gud är en personlig varelse är fortfarande obesvarad. Om vi fortsätter resonemanget om oss människor som en avbild av Gud och då också tror att vår förebild var utrustad med medveten tanke, vilja och viljestyrd handling så blir även Gud någon med personligt medvetande och förmåga till kreativt skapande samt ett rikt känsloliv, något han visar otaliga prov på i Bibeln när han blir överraskad, ångerfull och fylld av vrede. Även karaktärerna finns, krigare moralist, skapare, förgörare, lagstiftare och förtrogen vän. Det innebär att de teologier som på ett eller annat sätt objektifierar Gud som en varelse försöker betrakta den transcendenta verkligheten som ändlig och legitimerar därmed den patriarkaliskt manliga gudsbilden i ett samhälle som den överordnande och därmed också mannen.

Men vi når ändå inte hans personlighet än mindre hans varelse existentiellt där det går att ange var eller hur (rum och tidskoordinater), utan får utgå från en psykologisk existens. Kan vi kan ha en inre föreställning om dem att de saknar empirisk referens, dvs. inte finns till oberoende av våra föreställningar?


Det är nu begreppet transcendent kommer till användning och vi får söka Gud i andra dimensioner och med metaforiska omskrivningar. De metaforer vi idag använder inom den svenska kristna kontexten är gamla traditionella och skapade i en tid när det onda var påtagliga andemakter som stred emot Gud för att ta kontroll över människor och kosmos. Då var bilden av Gud som en segerrik kung och herre kraftfull och inspirerande för människorna och kunde användas för kontroll för dem som ville ha makten i det jordiska livet och därigenom blev ”bilden” av Gud en skäggig man höjd till skyn, ”Fader vår som är i himmelen.”
 Ur en annan vinkel, om vi tänker oss Gud som en personlig varelse, är hans ansvar över skapelsen oändligt stort och förmågan att parera och anpassa löften och lagar sätts ständigt på prov Då inget avslöjar något om hans eget liv, familj, vänner eller andra varelser torde väl ensamheten vara ett gissel i hans tillvaro av intets inte som enligt vissa teologer är en dimension som definitionsmässigt ligger bortom alla våra begränsningar. Kanske enligt mitt sätt att se på saken är det en mänsklig önskan om att inte kosmos och universum skall vara tomt och finns det nu något där så talar det vårt språk och bär våra egenskaper, brister och behov i väntan på syndfulla människors bekännelser för gemensam vistelse i paradiset efter döden. Kanske är det den önskan om att inte vara ensam som metaforiskt översätts med namnet Gud.


3.2 Gud som opersonlig kraft


Naturen är naturlig, Gud är övernaturlig. Men nyanserna och analyserna är skilda när det gäller begreppen, Gudsbilden kan för vissa vara mera en relation än person, där Gud är mer dynamisk, mer av ett skeende, mest meningsfull just i relationen, snarare än att Gud är den statiska guden som på något sätt befinner sig ovanför den mänskliga tillvaron på ett statiskt sätt. Det är nu jag tänker använda mig av de feministiska strömningarna inom kristendomen jag kommer att beröra här. Hos många av de kristna feministerna är erfarenheten av att språket, symbolerna och riterna i kyrkan svikit dem genom att var för ensidiga stelbenta och konserverande i de manliga traditionerna. De har velat ge mera av sina egna erfarenheter, använda ett rikare bildspråk där marginaliserandet av kvinnor barn och andra upphör och då bör man försöka tala om Gud så att fullheten av såväl manlig som kvinnlig mänsklighet får vara med. Något som jag anser underlättas av att se Gud som en opersonlig kraft utan alla de förstelnade oftast manliga modeller den personifierade Gudsvarelsebilden påbjudit. Att beskriva Gud som en opersonlig kraft ger möjlighet att genom ordval och bilder skapa en imagination av Gud som icke förtryckande, icke dualistisk och icke hierarkisk, möjlighet till många olika modeller och metaforer som provisorier i ständig förändring, men jämställda sådana. Om vi utgår från att det inte finns något i Guds väsen (om vi förutsätter att det finns något som kan kallas Guds väsen) som vi kan ha tillgång till vid sidan av det som är det mänskliga livet, vårt språk och det som är vår föreställningsvärld och då kan kallas sanningar, vad blir det då kvar? Jo det faktum att all teologi, alla trosutsagor, den heliga skriften är uttryck för tolkad mänsklig erfarenhet bräcklig, sköra, osanna och provisoriska. Det är då tolkningsurvalet skall göras som formar tron till vad den blir eller blivit och friheten träder fram att forma sin egen Gudsbild fri från dogmatisk kyrklighet och tillrättavisanden av andras tolkade språk och bilder. Då tänker jag främst på mäns tolkningar och religiöst bärande språk som underkuvat kvinnans roll i samhället och i det gemensamma sociala liv vi lever. Som empiriskt sanningsspråk kommer aldrig det teologiska språket att kunna användas men för att skapa mening och som en tolknings- gemenskap för att vårda allt liv och relationerna mellan dessa är det användbart och kanske nödvändigt för att bära och bevara livets existens. Lennart Koskinen skriver i sin bok under rubriken ”Hur kan vi tala om Gud idag”
 så här om en av dagens Gudsbilder, Gud som opersonlig kraft:

”Många människor i kyrkans periferi säger sig inte direkt tro på Gud, men

”något” tror de på. En andlig kraft av något slag. En sådan Opersonlig andlig kraft som man inte kan vänta sig någon hjälp av, men som fungerar som en intellektuell hjälphypotes, för att ändå kunna förstå tillvarons mångskiftande rikedom, har inget med Bibelns Gud att göra. I delar av den s.k. nyandligheten är den här Gudsbilden inte ovanlig.”


Sedan fortsätter Koskinen i texten att förklara det han menar vara Bibelns verklighetsbild som istället betonar helheten som grund för heligheten, att hela tillvaron tillhör Gud, synligt och osynligt, ande och materia ett mystiskt förslag med djupa rötter i Bibeln där Koskinen helt klart känner sig hemma. Hans ordval om ”många människor i kyrkans periferi” där han placerar väldigt många av dagens människor som inte deltar i kyrkans gudstjänster eller delar liturgisk förståelse med de utövande placerar honom, kanske utan att han förstår det själv, på de utvaldas smala piedestal. Som en motvikt till detta vill jag gärna citera ur en annan bok som ingått i mitt litteraturpaket, Sallie McFague bok, ”Gudsbilder i en hotfull tid”, där hon skriver om dekonstruktionismen
 och vad den varnar för:

”Dekonstruktionismen varnar oss för att försöka frälsa oss själva genom våra konstruktioner. Frestelsen är att på en mängd olika sätt söka trygghet bortom avgrunden, kaos, det annorlunda, den andre, det okända – ja bortom allt som hotar oss. Genom att söka tryggheten i våra konstruktioner, vägrar vi att stiga utanför de språkens hus vi har rest upp för att skydda oss från tomheten och skräcken vi inte kan kontrollera. Våra lugna hamnar, som kallas dogmer och ortodoxi, blir absoluter som inbillar oss att vi är säkra att vi hör till den inre kretsen av utvalda, att vi har sanningen.”


McFague kritik av dekonstruktionismens slutsatser är bristen på hjälp med vilka konstruktioner som är bättre än andra och påståendet att språket (skriften) bara handlar om sig själv vilket hon inte håller med om, hennes egna åsikter och sammanfattning enligt min åsikt, ryms i de här raderna:

”Teologiska konstruktioner är ”hus” som vi bor i för en tid, med fönster och dörrar på glänt. De blir fängelser när de inte längre låter oss komma och gå, att bygga till ett rum eller ta bort ett – eller om det visar sig nödvändigt, att flytta ut och bygga ett nytt hus.”


Det är då styrkan i begreppet, Gud som opersonlig varelse, visar sig från sin bästa sida och kan fungera mera som ett kitt mellan levande varelser på vår gemensamma plats jorden, än jakten på sanningen i ord som hävdas sanna i all oändlighet genom stelnade och föråldrade modeller om en högsta makt bortom vår förståelse som ändå håller oss i ett tillstånd av barnslig underkastelse, fångad i nåden av att få leva.

Viljan inom de feministiska strömningarna att utveckla ett nytt religiöst språk är stark och jag har med personlig erfarenhet fått uppleva unga kvinnliga prästers inslag i gudstjänster med predikan om och för ensamma mammor prostituerade, misshandlade kvinnor, men även de män som fallit offer för patriarkalisk teologi där mannen är i centrum, har fått deras förståelse i texten. Men att empiriskt visa på Gud som opersonlig varelse är ej möjligt, men att vi människor upplever och har konstruerat något vi valt att kalla ”religiositet” kanske är bevis nog för att övertyga oss själva om dess existens.


3.3 Som man, domare, krigare, skapare/förgörare

Gud som man

Den enkönade symbolismen för Gud är mer än ett begrepp. Patriarkerna som öppet verkar på vår jord kan många gånger förknippas med en ”Gudomlig patriark” som dess ledare och vissa teologers inställning att kvinnan är underställd mannen sägs då vara Guds vilja. Vilket också kan vara rimligt när man läser det som skall var Guds ord om skapelsen av man och kvinna med en bibeltroendes glasögon. Något man främst finner hos teologier som hypostaserar transcendensen dvs. på ett eller annat sätt objektifierar ”Gud” som en varelse och därmed använder en enkönad symbolism för Gud och den mänskliga gudsrelationen. Mannen har blivit och är fortfarande normen i både samhällets och kyrkans värld i de mänskliga texter som utrycker människors erfarenheter av Gud, en språkets seger över tanken där Gud språkligt är den himmelske Fadern som kontrollerar allt mänskligt liv.


Det gör denna Gud i en hierarkiskt ordnad tillvaro där det på varje nivå är det manliga som står högre än det kvinnliga, en ideologi bakom patriarkatet där mannen, i väldigt hög utsträckning, är människan. Något som blir förtryckande för många som inte vill identifierar sig med den sortens livsåskådning och låta sitt liv påverkas av andras tänkesätt och beteenden, att våga låta bli att ta språkets effekter för givna och därmed mannen som norm. Ett recept jag tycker passar som beskrivning för vad som behövs står Sallie McFague för:

”Relationer och samspel, förändring och förvandling, inte substans, oföränderlighet och fullkomlighet, är de kategorier med vilka en teologi för vår tid måste arbeta.”


Lennart Koskinen noterar i ett kort stycke i sin bok de män som uppmärksammats inom feministteologin som offer för den förmanliga Guden och den mansbild som indirekt har blivit en följd av den, denna teologiska feminism pekar på möjligheten av en fördjupad Gudsbild som kan leda till fördjupad och mänskligare mänsklighet för båda könen och ser på så vis två offer för patriarkatet.


Gud som Domare

Gud är ordet, här får vi återigen ge oss in i resonemanget om Gud som personlig varelse sett ur biblisk synvinkel. Den bok som bevarat det som en troende värld genom textens utformning säger vara Guds egna ord. Att förknippa namn med en person skapar en känsla av kännedom, ibland förknippas namnet med någons egenskaper eller väsen. På det sättet vill jag knyta an till de personifierade Gudsnamnen i Gamla testamentet och börjar med metaforen Domare (GT. Dom 11: 27-40).
”Nu får Herren, domaren skipa rätt mellan israeliter och ammoniter.” I texten blidkas Herren genom brännoffer att ordna seger åt ena parten mellan två stridande grupper, brännoffret är dottern till den segrande gileaditen Jefta. Vad säger då metaforen Domare egentligen och vad används den till? I det här textexemplet ur domarboken kan människan, i det här fallet en Israel genom brännoffer påverka Herren att avgöra utgången i en strid men till ett väldigt högt pris. Om segern över ammoniterna berodde på Herren eller de stridande parterna lär vi aldrig få veta, men texten låter oss förstå att ett löfte om offer till Herren, den yttersta domaren, är bindande, kanske logiskt eftersom samma Herre är lagstiftaren.

”Vi ser här hur det deuteronomistiska
 historieverkets vision av straff som drabbar Israel genom andra folk drar in Gud i internationella åtgärder av ett slag som vi inte tidigare mött. Han kallas himlens kung, men på jorden är han mer lik en kejsare, en kungamakare, en internationell skiljedomare med oinskränkt fullmakt.”


I vår tid en svårsmält bild av en Gud som speglar mänskliga erfarenheter från en svunnen tidsålder där kanske associationerna var de rätta då, men upplevs grymma, orättvisa och enfaldiga idag. Men ändå spökar den gamla domarbilden av Gud i vår vardag genom att vävas in som ordspråk eller uttryck i vårt dagliga tal när vi söker Gudomlig rättvisa i sådant som händer oss själva eller andra, en yttersta rättvisa. Och här uppenbarar sig faran med att sätta namn på det som enligt Bibeln är ett original och vi dess avbild, som då kan kopplas samman med egenskaper sprungna ur tilltalsnamnet domare, Guden blir då en dömande Gud som delar sina undersåtar i en segrande och en förlorande sida, vilket kan innebära ödesdigra konsekvenser för den enskilda människan. Vilket otaliga religionskrig visat prov på genom tiderna.

Gudomlig krigare

Att Gud själv skulle träda in som krigsherre i stridens hetta är sådant man återfinner i gamla testamentets texter ett gudomligt ingripande med de egenskaper han tilldelas vore en fruktansvärd motståndare och var det också enligt texterna. Närvaron av Herren kunde innebära meteorologiska och vulkaniska effekter och av Herren uttalade krav på blodiga offerritualer av djur och hot om straff för den som kom för nära honom. Det ger en bild av en både personlig men samtidigt ytterst dödlig Herre för den som kommer i vägen för hans missnöje, han blir till en värdefull tillgång för den stridande sida som kan blidka honom till hjälp och utöva hans makt till deras förmån i krig. I Exodus 2 17-14
 säger Herren till Moses, ”… ty jag skall utplåna minnet av Amalekiterna från jorden …” med vårt språkbruk innebär det en ren utrotning av en folkgrupp och en skrämmande bild av en allsmäktig Gud, oförutsägbart farlig. Den stora överraskningen här blir att en Guds allmakt kan bli till förmån i ett krig och han lovprisas bl.a. i GT 2 Mos 15:1-10:


”(-) Din högra hand, Herre, härlig i makt, din högra hand, Herre krossade fienden. I din makt och din härlighet gjorde du motståndarna till intet.(-)”

En svårsmält bild av en Gud med starka etiska och moraliska krav på sin avbild och som i andra sammanhang har handlat starkt känslomässigt, hans ånger över skapelsen som utmynnar i en renande förstörelse bl.a. Faktorer som kan ha bidragit till bilden av vedergällningsguden som skrämt och fortfarande skrämmer människor för himmelska straff och helvetets eld om man inte fogar sig i kyrkans och makthavarnas läror. En bild av en krigande Gud för bibelns seger till människors fromma.


Gud som skapare och förgörare

Välvilja eller dominans kanske är det förhållanden vi vill ha till en gudomlig makt som håller oss i schack med ett kraftfullt språk, något som mister lite av sin betydelse när segern redan vunnits på korset i Jesus Kristus uppståndelse och inget krävs utav oss, utan Gud tar itu med det onda och vi kan se fram det paradisiska livet efter döden. Men mätt i vågskål blir frågan som följer: Vem förgör på vår jord? Vems ansvar är det? Ska vi förlita oss på den metaforiska bilden av en skapare som ställer allt tillrätta och stumt konstatera avgudadyrkan, osunt leverne under djävulens inflytande som orsak till förgörelsen och därmed förklara oss fri ifrån ansvar. Är det arvet från skapelseberättelsen straffet för människans synd,”… du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett …”
 som leder till vår tids problem med utbrändhet och psykosociala problem. Det var nog lättare i biblisk tid att associera en förgörande och missbelåten Gud till naturkatastrofer, missväxt och sjukdom men även som bidragande till stora skördar, fred och välvilja som en skapande välvilligt inställd Gud. En Herre som var orsak till händelser man inte kunde förklara på annat sätt än Gudomliga ingripanden. En status på ingripande som styrdes efter måttet av lojalitet mot en allsmäktig, oförutsägbar, skapare och förgörare.

3.4 Gud som kvinna

Om vi med ett tankeexperiment tänker oss en näst intill oklädd sargad kvinna hängande på ett kors så tror jag att ni får andra associationer till det än det vanliga krucifixet – vi ser plötsligt att Jesus har kön och kanske upplever det hela väldigt provokativt. En av anledningarna kan vara att kvinnan ses som en könsvarelse av männen och ses därmed som ett kön helt och hållet, hon definieras och differentieras i förhållande till mannen och inte han i förhållande till henne, hon är det oväsentliga gentemot den väsentliga. Kvinnor i sig har ingen egen religion, ingen egen historia utan finns med som passagerare på själv åkturen genom historien med männen så självklart vid rodret. De biologiska banden till mannen gör henne beroende av honom som ett biologiskt faktum inte ett historiskt skeende och den sexuella fortplantningen med dess följder, barnen, binder henne ännu hårdare vid sin manliga befruktare. I det fallet räcker det inte långt att ge Gud feminina dimensioner och fortfarande kalla honom man, att som Koskinen lyfta fram den gamla treenighetstankens språkbruk för Ande som femininum och byta ut Ande mot Hon är lovvärt men bryter inte den patriarkaliska ordningen utan snarare förstärker den genom rollbesättningen, Pappa, Mamma och barn. Petra Junus som återgett många kvinnliga informanters syn på Gudsbilden i sin avhandling och bok, har på ett ställe citerat en genomarbetad formulering från ett seminarium om kvinnor och andlighet vid Kvinnor Kan – mässan i Västerås 1990:

”Vårt fokus är inte att kvinnor kan. Vi vet att kvinnor kan. Vi har, i likhet med Eva, ätit av kunskapens träd. Vi har tillägnat oss det yrkeskunnande och det förhållningssätt som det patriarkala samhället bjuder. Men vi känner också priset: trötta kroppar, splittrade liv och desorienterade sinnen. Nu vill vi bryta upp från livsfientliga villkor och tillsammans söka nya mönster. Det handlar om en resa in i det okända, där vi söker den dolda kunskap som väntar oss i våra egna kroppar, återupptäcker livstolkande myter och samlar visdom som kan vägleda oss till förnyelse och livsbejakelse. Vi söker med hjälp av frågan: Guds dotter – vem är du?”

Något textmaterial i främst gamla testamentet om Gud som kvinna eller med kvinnliga egenskaper är svårt att finna kanske på grund av att kvinnors maktlöshet inte gick att förena med Guds allmakt. En av de bilder en del av nutida teologer tycker beskriver Guds kvinnliga sida i GT är den här:

”Som en moder tröstar sin son, så skall jag trösta er”


Gud som kvinna är nog den metaforiska bild som kräver en mycket kraftfull remytologisering för att kunna accepteras, kanske en Jessica som Guds dotter kan stärka kvinnors identifikation med det gudomliga inom den religiösa kontexten. Alternativet skulle kunna vara enligt Koskinen, JAG ÄR, som språkligt skulle kunna representera Guds oåtkomliga helighet och representera han, hon, den eller det. Men i hans tecknade exempel
 i boken har den eller det blivit en son, befriaren, den nya Adam, och återigen blir mannen norm och därmed personifierad med Gud.


4. Tolkning och diskussion

Gamla testamentets metaforiska uttryck för det gudomliga är både vackra och förtryckande. Satt under analys håller de förtryckande metaforerna inte för vår generations livsförverkligande, utan bör omformuleras och anpassas till dagens livssituation. Att Gud skulle vara en absolut envåldshärskare allsmäktigt regerande över sitt rike är en vanlig imaginativ bild inom traditionell västerländsk kristendom, så vanlig att man inte längre ser den som en bild, utan ett förhållande som kommer att besannas när vi ska förena oss med honom i hans himmelska rike. En bild så vanlig att man som ”tvivlare” kan anses förlorad och förtappad, med en vilsen själ.


Men förändring är den gemensamma nämnaren i det material jag sökt information och inspiration i. Varje författare har i sin frågeställning förändringen som drivande kraft. Ingen av dem vill bibehålla uttrycken i den gammaltestamentliga texten från en svunnen tid utan ser nya möjligheter genom att utveckla ett nytt språk för Gudstro i vår tid. Som jag tolkar deras synpunkter finns det heller ingen skarp gräns mellan tolkningen av Gud som en rent språklig existens skapad av ord eller andligt mystisk verklighetsförståelse av Gud. Utan tolkningen överlåts åt läsaren och texterna kan användas för navigation i det egna sökandet. I något enskilt fall föreslås sökandet ske direkt i Bibeln. Det nya teologiska bildspråket för att föreställa sig Gud varierar från att se världen som Guds kropp till nya språkliga begrepp som, ”jag är” med åtföljande uttryck som kan leda tanken åt ett visst håll, Ren energi, Det absoluta, Varat och den sjätte dimensionen eller negationer som Intets inte, Outgrundlig och Bortom alla kategorier. Tanken med att se Gud som världens kropp skulle kunna betyda att vi inte behöver några speciella platser för att möta Gud, utan vi skulle då leva i Guds närvaro i oss och i alla andra och kanske värna mer om varandra, djuren och naturen. En annan tolkning jag gör när uppsatsen närmar sig sitt slut är litteraturens gemensamma förändring definitionsmässigt när det gäller utgångspunkterna för de metaforiska begreppen, från himmeln till hela universum, från yttre gudomlig dömande allmakt till inre personifierad och skräddarsydd tro och genom den vetenskapliga utvecklingen letar vi inte längre bilder för Gud i den politiska sfären med dess modeller med herrar, kungar och patriarker, utan vi blickar ut i universum efter Guds transcendens fast med ett immanent tänkande som tillsammans skall skapa en känsla av helhet. Men metaforismerna stannar inte bara i beskrivningen av det stora utan även makrokosmos nämns i texterna lika fascinerande och gåtfullt som det stora universum och gör på så sätt Guds transcendens världslig. Mycket av de nya tankegångarna har ett ursprung i och från ekologisk och evolutionär medvetenhet med vår tids kunskap om kretsloppet som visar vårt beroende av varandra, djur människor och växter för gemensam överlevnad. Jag upplever också att det nyandliga och de som förespråkar det de kallar Bibelns Gud, beträder varandras imaginära områden och tankegångar i sina respektive böcker och därigenom visar upp fler likheter än olikheter något som förhoppningsvis kan förenas i framtiden utan dömande vedergällningsgudar som skapar osämja.


Medvetenheten av det kvinnliga förtrycket både i biblisk tid och nutid finns med i samtliga författares tankegångar och synliggör därmed ett problem med de metaforer som blivit till modeller inom den kristna kontexten, då främst Gud Fader, även här finns förslag till förändringar, Gud som Gudinna, den heliga ande som Mor, men främst en revidering av det teologiska språket där kvinnor kan identifiera sig mera med det Gudomliga och därmed få större delaktighet i det som har varit och till stor del fortfarande är männens religiösa värld. Det är något som behövs för de kvinnor som söker sin tro inom den kristna kontexten, möjligheten till identifiering med det feminint gudomliga utan att ha någon auktoritet som talar om vad det innebär. Det skulle höja kvinnors självsyn, självförtroende och igenkännande och stärka en inre utveckling i synkronism med något som skulle kunna kallas Modern lika självklart som Fadern.

4.1 Sammanfattning och slutsatser

I gamla testamentet ingriper Gud i människors liv, han krigar, tröstar, kräver, skrämmer och förlåter samtidigt som han hyllas som livets skapare och kärlekens kraft och blir på så sätt en avbild av egenskaper hos oss människor mera än vi är avbild av en outgrundlig förebilds egenskaper. Människans önskan att utläsa och uttrycka skeenden i samhällslivet och i personliga reflektioner är uråldriga, uppsatslitteraturen och min egen självreflektion ger prov på samma sak. Samhälleliga och världsliga förhållanden skildras både direkt och metaforiskt och på så sätt blandas den reella verkligheten med imaginationen och kan på så sätt ge uttryck för djupt liggande värderingar i olika samhällen. I den enhetliga process livet utgör för allt levande på jorden där den ständiga utvecklingen går mot mångfald och komplexitet
 krävs ömsesidig respekt för varandras läror något som kräver förändringsbara metaforer med en universiell Gudsbild och ett existentiellt tänkande. I framställningarna hos de olika författarna tycker jag mig se en isolerad kyrklig kristen Gud som försöker ta sig loss på det enda sätt det går, genom språkets omkonstruktion och metaforisk teologi där metaforerna tillåts vara metaforer och inte får innebörden av att vara verkliga och konkreta. Kanske bör vi mera inrikta oss på att beskriva förhållandet till Gud än om Gud och förpassa Gamla testamentet till ett tidsdokument istället för trosdokument. Därmed har min uppfattning stärkts att gamla testamentets skrifter är skrivna av människor, för människor, åt människor, för att ena söndra och härska Någon kanske tycker jag utelämnat Guds kärlek och frälsande kraft men eftersom Nietzsches mynt även har en baksida, har jag valt att skildra baksidan av de metaforiska begreppen i min uppsats.
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