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1 INLEDNING 

1.1 Ämnespresentation 

Denna uppsats ämnar studera och jämföra två teologiska paradigm. Den förståelse av Paulus 

som brukar benämnas det nya perspektivet på Paulus
1
 och den finska omläsningen av Luther, 

Mannermaa-skolan, som fått namn efter sin upphovsman Tuomo Mannermaa. Jämförelsen 

kommer att kretsa kring begreppet ”delaktighet i Kristus”. Hur och varför jag finner en sådan 

jämförelse av intresse kommer jag härefter att redogöra för. 

För att ta det från början: Martin Luthers ”reformatoriska upptäckt” kom ur hans förståelse av 

Paulus. Denna upptäckt går i korta drag ut på att Gud gör den kristna människan rättfärdig 

endast av nåd. Hon kan eller behöver inte själv bidra genom eget handlande. Tron är hennes 

enda uppgift. I luthersk tradition har man därför i långa tider tänkt sig att Paulus vände sig 

mot en legalistisk judisk religion, i vilken laglydnad och görande av (goda) gärningar var det 

som gav människan rättfärdighet inför Gud. Man har menat att det nya som kom med Paulus 

och kristendomen var att människan nu istället för att leva under lag levde under nåd. Lagens 

funktion blev endast att göra människan medveten om sin syndfullhet, och därmed om sitt 

behov av denna frälsande nåd.
2
 

I delar av den moderna lutherdomen har detta (motsats)förhållande mellan lag och 

evangelium kommit att bli en allt annat överskuggande fråga. Detta har diskuterats, och 

kritiserats, av exempelvis David S. Yeago. I artikeln “Gnosticism, Antinomianism, and 

Reformation theology: Reflections on the costs of a Construal”, kallar han ett sådant 

antagande: ”The fundamental misconstrual of the coherence of Christian faith implicit in 

standard modern accounts of Luther’s theology”.
3
  

En annan författare som närmat sig detta problem är Reinhard Hütter som i Bound to Be Free: 

Evangelical Catholic Engagements in Ecclesiology, Ethics, and Ecumenism menar att den 

moderna protestantismens stora felslut är att man gjort ”tron allena”, den rättfärdiggörande 

                                                 
1
 En försvenskning av det allmänt vedertagna engelska begreppet ”New Perspective on Paul”. ”Nytt” är 

perspektivet i förhållande till en viss typ av luthersk förståelse av Paulus vilken dess företrädare vänder sig emot 

och vilken uppsatsen kommer att redogöra för senare. 
2
 David G. Horrell, An Introduction to the Study of Paul (London: Bloomsbury, 2015), 128. 

3
 David S. Yeago, "Gnosticism, antinomianism, and Reformation theology: reflections on the costs of a 

construal”, Pro Ecclesia: A Journal of Catholic and Evangelical Theology 2, nr 1 (1993): 38. Yeago menar att 

när lag och evangelium görs till motsatser gör man även form, eller ordning, och frihet till motsatser vilket sätter 

den kristna dogmatiken på undantag. För om form per definition är förslavande måste en befriande Gud vara 

formlös – man hamnar därmed i en gnostisk teologi där inkarnationen som vi känner den, att Gud tagit form i 

historien, blir omöjlig. (Yeago, 44). 
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tron, till ett tak snarare än ett golv. Istället för att vara en beskrivning av vad Gud gör och har 

gjort genom inkarnationen, Kristi död och uppståndelse så har detta gjorts till en systematisk 

princip som kontrollerar alla andra aspekter av den kristna tron.
 
Det som inte handlar om 

”nåden allena” handlar med andra ord inte om kristendom.
4
 

Då jag själv tillhör det lutherska samfundet Svenska kyrkan har jag stundom funderat över 

riktigheten i (vad jag uppfattar som), en upptagenhet vid frågan om lag och evangelium och 

en återkommande rädsla för ”gärningslära”. Detta är något jag upplevt hämmar samtalet om 

etik och det kristna livet. En liknande observation som Hütters ovan. Därför blev jag genast 

intresserad när jag i mina studier stötte på ”det nya perspektivet på Paulus”. Några exegetiska 

forskare som från mitten av 1900-talet och framåt har ifrågasatt riktigheten i beskrivningen av 

judendomen som en ”gärningslära” – och därmed kristendomen som en motpol till en sådan.  

I detta perspektiv finner man inte Paulus som någon som ställer tro och (goda) gärningar mot 

varandra på ett så skarpt sätt som den gängse ”lutherska” bilden gjort gällande, utan man 

menar att hans syften var helt andra (mer om detta senare).
5
 Deras uppfattning verkar således 

krocka med det som kan sägas utgöra ett fundament i den lutherska rättfärdiggörelseläran och 

som utgör en stark identitetsmarkör för den lutherska kyrkan. Jag har därför undrat om, eller 

hur, Luther och hans reformatoriska upptäckt skulle kunna kombineras med detta perspektivs 

fynd utan att mista sin kraft. 

När jag häromåret läste Karin Johannessons Helgelsens filosofi: Om andlig träning i luthersk 

tradition
6
 och där blev introducerad för Tuomo Mannermaa och hans lutherforskning lades 

ytterligare en dimension till funderingarna kring tro och gärningar. Detta då Mannermaa 

pekade mot att Luther i högre grad än vad som historiskt betonats intresserade sig för 

människans andliga tillväxt.
7
 Denna Mannermaa-skola har haft stor genomslagskraft på den 

internationella lutherforskningen och har till viss del lyckats flytta dess epicentrum från den 

länge tongivande tyska forskningen. Idag anses den ganska allmänt vara en av de mest 

inflytelserika riktningarna.
8
 

                                                 
4
 Reinhard Hütter, Bound to Be Free: Evangelical Catholic Engagements in Ecclesiology, Ethics, and 

Ecumenism, (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 146-147. 
5
 Horell, 129-133. 

6
 Karin Johannesson, Helgelsens filosofi: Om andlig träning i luthersk tradition (Stockholm: Verbum, 2014). 

7
 Johannesson, 53. 

8
 Bo Kristian Holm, ”Nordic Luther Research In Motion”, Dialog: A Journal of Theology 47, nr 2 (2008): 93. 

Kritik finns dock också som bland annat går ut på att Mannermaa övertolkat vissa sidor hos Luther. Detta 

diskuteras på ett lättillgängligt sätt i Tomas Appelqvist, ”Finns det en föreställning om gudomliggörelse hos 

Martin Luther? ’Den nya finska tolkningen av Luther’ och en kritisk diskussion av dess betydelse i nutida 

teologi”, Svensk Teologisk Kvartalskrift 86, nr 2 (2010): 59-69. 
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Men, hur förhåller sig då Mannermaa-skolan till det nya Paulusperspektivet? Risto Saarinen, 

en av Mannermaas ”lärjungar”, har utifrån sin lutherförståelse skrivit uppskattande om det 

nya perspektivet och menar att den moderna ”lutherska” synen på Paulus har stora brister och 

står i konflikt med exegetiken.
9
 Saarinen påvisar att när Mannermaa skriver om hur Kristus 

blir subjektet för den kristnes goda gärningar och hur denne kan bli en ”ny person”, vilken ger 

god frukt, så finns en parallell med hur nya perspektivet ser på att den nya personen uppfyller 

lagen.
10

 

Även andra forskare har kopplat ihop de två paradigmen. En sådan är Jordan Cooper som i 

The Righteousness of One: An Evaluation of Early Patristic Soteriology in Light of the New 

Perspective on Paul tar ett kritiskt grepp om det nya perspektivet från en luthersk synvinkel. 

Cooper tar Mannermaa till sin hjälp för att påvisa att det nya perspektivets lutherkritik, som 

sätter likhetstecken mellan Luther och hans sentida uttolkare (exempelvis Bultmann) går fel. 

Istället finner han genom att granska några av Luthers egna texter att Luthers doktrin om 

rättfärdiggörelsen var bredare än vad senare lutherdom gett utrymme och uttryck för.
11

 Det 

verkar med andra ord finnas en viss öppning för det nya perspektivets synsätt även från en 

luthersk horisont. Trots att utgångsläget såg svårt ut. 

1.2 Syfte 

Då Mannermaa-skolan och det nya perspektivet på Paulus, bland annat av Risto Saarinen och 

Jordan Cooper, har observerats ha vissa gemensamma drag verkar denna överlappning 

intressant att undersöka vidare. En sådan undersökning har potential att bidra till en ökad 

luthersk förståelse, och ett lutherskt bejakande, av fynden från det nya perspektivet. Därtill 

kan den tänkas komma en bit på vägen mot att hantera den problematik för samtida luthersk 

teologi och lutherdom som berörts ovan. 

                                                 
9
 Risto Saarinen, ”How Luther Got Paul Right”, Dialog: A Journal of Theology 46, nr 2 (2007): 171. Saarinen 

menar att hans Paulus ligger närmre det nya perspektivets syn än den ”lutherske” skuldtyngde och ständigt 

introspektive Paulus. Den senare bilden förutsätter en likaledes skuldtyngd och introspektiv Luther vilken 

Saarinen också menar är en felaktig bild. En historiskt korrekt Luther är för honom en livsbejakande, välutbildad 

munk för vilken ”samtidigt rättfärdig och syndare” betyder att människan kan göra gott trots att hon har en 

kvarvarande inre konflikt. Någon som löst från kraven att samla förtjänst kan finna glädje i att uppfylla lagens 

bud. En sådan Luther, menar Saarinen, skulle med glädje ta till sig det nya perspektivets Paulus. 
10

 Risto Saarinen, ”The Pauline Luther and the law: Lutheran theology reengages the study of Paul”, Pro 

Ecclesia: A journal of Catholic and Evangelical Theology 15, nr 1 (2006): 78. 
11

 Jordan Cooper, The Righteousness of One: An Evaluation of Early Patristic Soteriology in Light of the New 

Perspective on Paul (Eugene: Wipf & Stock, 2013), 40-43, 67. Cooper finner, liksom Mannermaa, att föreningen 

mellan Kristus och den kristne är central för Luther. I denna förening som är så nära att man kan tala om de två 

som en person sker det ”saliga bytet”, där den kristne byter sin synd mot Kristus rättfärdighet. Därefter fortsätter 

Kristus att påverka den kristne att göra gott. Här finns alltså en aspekt av tillräknad (imputed) nåd, men den är 

inte den enda. 
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Alltså hur ett ensidigt fokus på ”konflikten” mellan tro och gärningar och en strikt forensisk 

förståelse av rättfärdiggörelsen (det vill säga att rättfärdiggörelsen beskrivs i en slags juridiska 

termer, där Gud förklarar människan rättfärdig snarare än att hon blir rättfärdig) begränsar 

andra aspekter av kristendomen. 

1.3 Problemformulering och arbetsfrågor 

En egen iakttagelse efter att ha studerat de båda paradigmen närmare är att de båda berör och 

lägger stor vikt vid den paulinska tanken om delaktighet i Kristus (participation in Christ). 

”’Faith’ means participation in Christ”
12

 skriver Mannermaa rent av. James D. G. Dunn, den 

företrädare för det nya perspektivet denna undersökning kommer att bygga på, skriver nästan 

lika drastiskt: ”in fact, study of participation in Christ leads more directly into the rest of 

Paul’s theology than justification”.
13

  Detta begrepp ser därför ut att utgöra ett lämpligt 

centrum för att försöka förena dem med varandra. Uppställt som en problemformulering för 

studien kan detta uttryckas:  

Vilka möjligheter finns det för att förena Mannermaa-skolan och det nya perspektivet på 

Paulus genom en analys av begreppet ”delaktighet i Kristus” (participation in Christ)? 

En förutsättning för att diskutera denna huvudfråga är att först utröna vad detta begrepp 

innebär i de respektive paradigmen. En första arbetsfråga är således: Vad innebär delaktighet i 

Kristus för det nya perspektivet på Paulus respektive Mannermaa-skolan? 

Delaktighetsbegreppet har hos båda paradigmen en viktig koppling till rättfärdiggörelsen. Då 

rättfärdiggörelsen onekligen är en central fråga behöver denna relation studeras närmare. 

Andra frågan blir då: Hur är delaktigheten i Kristus relaterad till rättfärdiggörelsen? 

Om deltagande i Kristus tillmäts en stor betydelse för förståelsen av Paulus (vilket exempelvis 

citatet från Dunn ovan indikerar) och därmed för det kristna livet behöver undersökningen 

även närma sig frågan: På vilket sätt blir den kristne delaktig i Kristus? Detta utgör alltså den 

tredje arbetsfrågan. 

Med dessa frågor besvarade bör det gå att närmar sig en jämförelse och i den undersöka en 

fjärde arbetsfråga: I vilken grad överlappar och skiljer sig förståelsen av delaktighet i Kristus 

mellan de två paradigmen?  

                                                 
12

 Tuomo Mannermaa, Christ Present in Faith: Luther's View of Justification (Minneapolis: Fortress Press, 

2005), 16. 
13

 James D. G. Dunn, Theology of Paul the Apostle (London: T&T Clark, 2003), 395. 
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1.4 Avgränsningar och material 

I min behandling av det nya perspektivet kommer jag koncentrera mig på James D. G. Dunn. 

Perspektivet är inte någon sammanhållen skola och det finns relativt stora skillnader i 

författarnas resonemang och slutsatser, varför en sådan avgränsning känns nödvändig 

åtminstone med avseende på detta arbetes nivå och tänkta omfång. 

Att valet föll på Dunn beror dels på att han var den som gav namn åt perspektivet, men än mer 

därför att jag hos honom hittat i sammanhanget fruktbara och koncentrerade tankegångar. 

Perspektivet kommer dock, som en introduktion, att presenteras bredare för att sedan smalnas 

ned till Dunn. 

I min framställan av Dunns tankar utgår jag i huvudsak ifrån hans essäsamling The New 

Perspective on Paul: Collected Essays, vilken som namnet antyder utgör en samling av hans i 

essäform publicerade tankar kring det nya perspektivet. Men jag har även hans stora verk om 

Paulus teologi, Theology of the Apostle Paul, till hands. 

Vad beträffar Mannermaa-skolan koncentrerar jag av liknande skäl min redogörelse på 

Tuomo Mannermaa själv. Denna riktning är mer av en sammanhållen skola, men jag finner 

ändå detta lämpligt av tydlighets- och omfångsskäl. Helt enkelt därför att Mannermaa utgör 

skolans portalfigur och dess övriga författare, precis som namnet antyder, är skolade av 

honom. 

Mannermaa representeras först och främst av sin Christ Present in Faith: Luther’s View of 

Justification. Det vill säga den engelska översättningen av hans tyska In ipsa fide Christus 

adest: Der Schnittpunkt zwischen lutherischer und ortodoxer Theologie, vilken i sin tur 

byggde på ett tidigare arbete på finska. Denna bok kan sannolikt beskrivas som Mannermaas 

magnum opus och fångar som titeln anger hans uppfattning om Luthers rättfärdiggörelselära. 

Antologin Union with Christ: The New Finnish Interpretation of Luther, i vilken Mannermaa 

medverkade och vars redaktion utgjordes av Carl E. Braaten och Robert W. Jenson, kommer 

också användas. 
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1.5 Metod och teori 

Den metodologiska ansatsen i uppsatsen kommer vara jämförande, eller komparativ, 

textanalys. Den komparativa analysen syftar till att hitta likheter och skillnader mellan ett 

antal texter. Metoden kan användas på alla typer av texter. Tillexempel för att jämföra hur 

skönlitterära författare inspirerats av varandra eller för att visa vilka likheter som finns mellan 

olika filosofiska perspektiv, allt enligt Björn Vikström i Den skapande läsaren: Hermeneutik 

och tolkningskompetens.
14

 Det senare stämmer väl in på denna undersöknings ändamål. 

Lennart Hellspong skriver i Metoder för brukstextanalys att en sådan jämförande av hur lika 

eller olika texter är varandra ofta görs genom att en text ställs i förgrunden och andra texter 

sedan speglas mot den för att avgöra hur de förhåller sig till varandra. Ett annat alternativ han 

nämner, vilket denna uppsats kommer att använda sig av, är att undersöka texter på sina egna 

villkor för att sedan se hur de överlappar och skiljer sig från varandra. Hellspong skriver 

vidare att jämförelser av texter mellan vilka det finns ett uttalat samband har bättre 

förutsättningar för ett gott resultat.
15

 

I den aktuella uppsatsens ämne finns ett sådant samband i begreppet ”delaktighet i Kristus”. 

Analysen kommer i huvudsak att kretsa kring det rent innehållsliga i de texter jag väljer att ta 

upp: texternas sammanhang, språklig inramning, stil och så vidare lämnas till stor del därhän. 

Metoden kan alltså benämnas som en komparativ innehållsanalys. 

Uppsatsen sorterar under den systematiska teologin. Systematisk teologi har av Millard 

Erickson, i Christian Theology, beskrivits som: 

that discipline which strives to give a coherent statement of the doctrines of the 

Christian faith, based primarily upon the Scriptures, placed in the context of 

culture in general, worded in a contemporary idiom, and related to issues of 

life.
16

 

Den systematiska teologin syftar alltså inte bara till att beskriva historiska skeenden och 

uppfattningar, utan relaterar även talet om Gud till den nutida människans liv och livsfrågor.  

                                                 
14

 Björn Vikström, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens (Lund: Studentlitteratur, 2005), 

66-67. 
15

 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Lund: Studentlitteratur, 2001), 79. 
16

 Millard Erickson, Christian Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1987), 21. 
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Beskrivande, men också konstruktivt alltså. Detta är något som ytterligare belyses i följande 

citat ur inledningskapitlet i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungssons 

Systematisk teologi: En introduktion: 

Uppgiften hos en vetenskaplig teologi är inte bara att återge vad andra har 

uttryckt av teologiskt intresse. Som kritiskt reflekterande vetenskap om 

människans religion har teologin också en egen röst och kan mycket väl 

resonera om hur vi skall tala om Gud på ett fruktbart sätt i dag.
17

 

Undersökningen är således inte bara rent deskriptiv kring hur de olika författarna förstår 

begreppet ”delaktighet i Kristus” utan syftar även till att, om än i liten skala, bidra till något 

konstruktivt. Detta i en idag högst relevant utmaning för den lutherska teologin i enighet med 

det som nämnts kring syftet ovan. Det vill säga hur man i luthersk miljö skall kunna betona 

andra frågor än den om tro och gärningar och därigenom göra frågan om det kristna livet mer 

relevant. 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 och 3 utgör uppsatsens empiridel. Där ger jag först en kortare och relativt bred 

presentation av de två paradigm uppsatsen behandlar, ett per kapitel. Därefter refereras det 

stoff i mina källor som anknyter till uppsatsens tematik: begreppet ”delaktighet i Kristus”. I 

kapitel 2 behandlas det nya perspektivet på Paulus (utifrån Dunn) och i kapitel 3 behandlas 

Mannermaa-skolan (utifrån Mannermaa). 

Dessa två kapitel har en relativt fri form där rubrikerna/underkapitlen är satta främst för att 

underlätta läsningen, inte med avsikten att senare kunna jämföra exempelvis 2.2 med 3.2 och 

så vidare. 

I kapitel 2 visar jag att delaktighet i Kristus för Dunn har en stark koppling till att den kristna 

människans får vara del i Guds folk eller förbund, tack vare Kristus. I denna delaktighet ligger 

också att människan får möjlighet att förändras och bli mer lik Kristus i en slags 

frälsningsprocess, genom att Kristus verkar i henne – dock inte utan att människan har ett eget 

ansvar för detta. Att vara delaktig i Kristus är för Dunn också kopplat till att vara en del i den 

Kristi kropp som kyrkan utgör. 

 

                                                 
17

 Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson, ”Inledning”, i Systematisk teologi: En introduktion, 

red. Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (Stockholm: Verbum, 2007), 15. 
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I kapitel 3 finner jag att Mannermaas förståelse av deltagande i Kristus hänger ihop med hans 

tanke om Kristus som verkligt närvarande i den kristna människans tro. Genom denna närvaro 

kan människan förändras och bli mer lik Honom, genom att leva ett kristet liv. Genom att 

människan är delaktig i Kristus kan också den rättfärdighet som är Hans tillräknas människan. 

För detta är ord och sakrament som förmedlas av kyrkan en nödvändighet. 

Kapitel 4 är uppsatsens analysdel där innehållet i de två föregående kapitlen analyseras och de 

två paradigmen jämförs med varandra, med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering 

och arbetsfrågor (vilka överensstämmer med kapitlets fyra första underrubriker). 

Denna jämförelse ger vid handen att båda paradigmen förstår delaktigheten i Kristus som den 

processuella förändring som leder till ökad Kristuslikhet (helgelsen). Denna helgelse ses hos 

de båda som sammanhängande med rättfärdiggörelsen på ett sätt som gör att företeelserna inte 

går att separera från varandra. De menar också båda två att kyrkan är en förutsättning för 

delaktighet i Kristus. Även om många likheter finns så visar jämförelsen även på ett antal 

skillnader. Mannermaa talar mer om individuell tro medan Dunns perspektiv oftare är på 

gruppnivå, Mannermaas delaktighet har också ett större inslag av mystik. Sedan räknar också 

Mannermaa med en tillräknad rättfärdighet på ett sätt som Dunn inte gör. 

I 4.5 kopplar jag under rubriken ”Betydelse för samtida teologi” de lärdomar som kommit ur 

jämförelsen till det övergripande syfte jag presenterat i inledningen: en breddad förståelse för 

det kristna livet utifrån ett lutherskt synsätt. Jag finner här att den mer integrerade syn på 

rättfärdiggörelse och helgelse som de båda författarna ger uttryck för torde ha potential att 

göra det kristna livet mer aktivt, utan att bli ”olutherskt”. Betoningen av kyrkans roll har 

också potential att lyfta blicken från individen och istället fokusera mot de kristna som ett 

Guds folk – med en tydligare kristen identitet som följd. 

Kapitel 5 innehåller de slutsatser som är möjliga att dra utifrån det som behandlats dittills när 

det gäller uppsatsens huvudsakliga problemformulering, det vill säga: Vilka möjligheter finns 

det för att förena Mannermaa-skolan och det nya perspektivet på Paulus genom en analys av 

begreppet ”delaktighet i Kristus” (participation in Christ)? 

Kort uttryckt blir min slutsats att Mannermaas förståelse av Luther undanröjer så pass mycket 

av de motsättningar som kan ses mellan det nya perspektivet på Paulus och, vad de uppfattar 

som, luthersk kristendom att de två paradigmen i många väsentliga delar går att förena med 

varandra.  
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2 DET NYA PERSPEKTIVET PÅ PAULUS 

1963 publicerade Krister Stendahl en tidigare på svenska publicerad artikel i Harvard 

Theological Review med namnet ”The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the 

West”.
18

 Denna artikel ifrågasatte både samtidens gängse bild av det andra templets judendom 

och aposteln Paulus relation till densamma. Stendahl menade att uppfattningen om en strikt 

legalistisk judendom uppstått när Paulus tolkats i ljuset av Martin Luthers samvetskval med 

medeltidens kristendom. Paulus hade själv inga problem med lagen utan säger tvärtom att han 

i sitt fariseiska liv uppfyllt den. Det var inte hans personliga tillkortakommanden, eller någon 

annans, som var problemet som behövde lösas utan det judiska folkets överträdelser på 

gruppnivå. För individen rymde även det gamla förbundet nåd och förlåtelse, så det var inget 

nytt. Det nya var att vägen dit var Jesus, Messias, och att detta gällde såväl judar som 

hedningar.
19

 

14 år senare publicerade E. P. Sanders monografin Paul and Palestinian Judaism
20

 och 

menade där att Paulus samtids judendom kunde beskrivas som ”covenantal nomism”, 

förbundsnomism. Med detta menade han att det judiska folkets utvalda ställning inför Gud var 

själva kärnan i religionen. Denna utvaldhet att bli Guds förbundsfolk hade erhållits helt av 

nåd. Att följa lagen var därför ett svar på den nåd som Gud visat, det sätt på vilket relationen 

till Gud upprätthölls – men inte upprättades.
21

 

Bilden av judendomen som en gärningslära där gudsrelationen behövde förtjänas genom goda 

gärningar var följaktligen felaktig enligt Sanders. Liksom Stendahl tillskrev Sanders denna 

uppfattning till en alltför ”lutherskt” präglad läsning av Paulus hos senare tiders teologer, där 

han identifierade 1800-talsteologen Ferdinand Weber som den viktigaste felkällan.
22

  

Sanders tankar utvecklades senare av James D. G. Dunn, vilken 1983 satte namn på detta sätt 

att läsa Paulus i en artikel i Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester vid 

namn ”New Perspective on Paul”.
23

 

                                                 
18

 Krister Stendahl, ”The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West”, Harvard Theological 

Review 56, nr 3 (1963): 199-215.  
19

 Stendahl, 200-202. Stendahls positiva bild av judendomen har kommit att få stor betydelse för den judisk-

kristna dialogen. Han ses allmänt som en interreligiös pionjär och kom med tiden mer och mer att verka på det 

området. Se tillexempel: Mary C. Boys, ”Turn It and Turn It Again: The Vital Contribution of Krister Stendahl 

to Jewish-Christian Relations” Journal of Ecumenical Studies 51, nr 2 (2016): 281-293. 
20

 E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism (Philadelphia: Fortress Press, 1977). 
21

 Sanders, 75. 
22

 Sanders, 38. 
23

 James D. G. Dunn, ”New Perspective on Paul”, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 

65, nr 2 (1983): 95-122. 
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Dunn menade, liksom Stendahl, att det ”nya” i den religion Paulus bekände sig till 

(kristendomen) var att förbundet hade breddats. Tron på Jesus som Messias var nu det som 

gav inträde i förbundet, vilket nu var öppet både för judar och hedningar, och det kunde därför 

inte längre definieras i etniska eller nationalistiska termer. Judiska identitetsmarkörer som 

omskärelse, matlagar och sabbat hade därför också spelat ut sin roll.
24

 När Paulus vänder sig 

emot laggärningar är det precis sådant han talar om, menar Dunn. Handlingar som definierar 

och skiljer ut dem som ingår i förbundet från dem som inte gör det – snarare än goda 

gärningar i någon allmän betydelse.
25

 

Ytterligare ett namn som är kopplat till det nya perspektivet är N. T. Wright. Denne 

anglikanske biskop är antagligen den av perspektivets företrädare som nått ut till den bredaste 

publiken, inte minst då han vid sidan av mer akademiska arbeten även skrivit ett större antal 

mer populärt inriktade böcker under smeknamnsformen Tom Wright. 

Wright lägger stor vikt vid att Paulus stora problem med judendomen var att den var 

nationalistisk, snarare än legalistisk, och därför höll hedningarna utanför.
26

 Wright betonar att 

tron på Kristus är den nya vägen in i förbundet. Men förutsättningarna när man väl är i 

förbundet är desamma som de alltid varit – att lagens förbundskrav hålls, det vill säga att 

människan besvarar Guds trofasthet med trofasthet.
27

 Tillhörighet till förbundet, vilket erhålls 

genom tro på Kristus, är det som ger syndernas förlåtelse. Tron är alltså vägen in i förbundet, 

men det är förbundet i sig som ger rättfärdighet.
28

  

2.1 Ett nytt förbund 

Om den tidiga kristendom som Paulus var med och lade grunden för och den andra templets 

judendom han tidigare varit en del av inte skiljde sig åt genom att vara en nådreligion 

respektive en lagreligion, en lära där människan genom dopet aldrig kunde skiljas från Gud 

respektive en lära där Guds välvilja var betingad av att man lyckades leva i enighet med 

lagen, vad var då skillnaden mellan dem? James D. G. Dunns svar på detta är kort och gott: 

Jesus Kristus.
 29

  

                                                 
24

 Dunn, ”New Perspective”, 114. 
25

 Dunn, ”New Perspective”, 107. 
26

 N. T. Wright, ”The Paul of History and the Apostle of Faith”, Tyndale Bulletin 29 (1978): 65. 
27

 N. T. Wright, What Saint Paul Really Said. Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity? (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1997), 160. 
28

 N. T. Wright, Saint Paul, 129.  
29

 James D. G. Dunn, The New Perspective on Paul: Collected Essays (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015), 80-81. 
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På vilket sätt Jesus Kristus utgör den lösningen utvecklas i essän “The New Perspective: 

Whence, What and Whither?” vilken skrivits som första kapitel i samlingen The New 

Perspective on Paul: Collected Essays. Dunn bemöter här bland annat just den nämnda 

invändningen, tillika den kritik av perspektivet som han uppfattar som allra allvarligast: att 

dess kristologi skulle vara oartikulerad. ”If the old covenant was so effective, then what need 

of the new”
30

 Varför behövde Kristus födas och dö om allt redan fungerade? 

Det nya perpektivet på Paulus talar om Kristus som en ny, av nåd given, väg in i förbundet 

med Gud som i mångt och mycket liknar den ”gamla”, av nåd givna utkorelsen (genom 

födsel). Detta menar dess kritiker (Dunn nämner Peter Stuhlmacher i det här sammanhanget) 

grumlar en bärande kristen tanke: att Kristi korsdöd är helt avgörande för människans friande 

på domens dag. Som det uttrycks i Rom. 8:31-34 (enligt Bibel 2000): 

Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som 

inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför 

skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud 

frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har 

uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. 

Alltså: ”not just initial justification (Rom 5.1) but final judgement”.
31

 

Dunn vänder sig inte mot de premisserna. Även han menar att människan är oförmögen att 

själv uppfylla Guds ”krav” för att gå fri på domens dag. Det är bara genom Kristus hon kan 

bli rättfärdiggjord, där menar han att Paulus är tydlig.  Men: lika tydligt är att den troende 

också, av Paulus, förväntas leva ett oklanderligt liv.
32

 

2.2 Nåd och lydnad 

Denna synbara motsättning hos Paulus, å ena sidan ett fullständigt beroende av Guds nåd och 

å andra sidan en förväntan om den troendes fullkomlighet och handfasta lydnad gentemot 

Gud, menar Dunn har sin lösning i tanken om ”delaktighet i Kristus” (participation in Christ). 

För även om Paulus ofta talar om rättfärdiggörelse i juridisk/forensisk mening, så gör han inte 

uteslutande det.
33

 

                                                 
30

 Dunn, New Perspective, 81. 
31

 Dunn, New Perspective, 82. 
32

 Dunn, New Perspective, 83. 
33

 Dunn, Theology, 390. 
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För Paulus handlar det även om att ta emot Andens gåva – och om identifikation med Kristus. 

Detta pekar enligt Dunn mot en frälsning som snarare är att betrakta som en livslång process 

än som en förändrad status. En förändring av den troende själv, inte bara av dennes relation 

till Gud. Rättfärdiggörelsen är början och slutet av denna process, men däremellan pågår 

något lika viktigt: att bli mer och mer Kristuslik och omformas till Kristi avbild.
34

 

Dunn menar att det är genom att på detta sätt bli som Kristus som den människa som är ”i 

Kristus” kan nå upp till de krav som Gud ställer på henne. Hur han tänker sig detta ”i Kristus” 

kräver ett längre citat: 

Not by being ’in Christ’ as a mystical experience or by virtue of an ecclesian 

rite. Not solely by having righteousness imputed as an ’alien righteousness’. 

And certainly not by Pelagian or semi-Pelagian self-effort. But by a progressive 

transformation into Christ’s likeness (2 Cor. 3.18), whose climax and 

completion is the transformation/resurrection of the body (2 Cor. 4.16-5.5). 

‘Justification’ and ‘new creation’ go together.
35

 

Det är alltså inte frågan om något rent juridiskt tillräknande av den rättfärdighet som Kristus 

besitter. Inte heller handlar det om någon självtillräcklighet eller pelagianism då Dunn klargör 

att han, som ovan angetts, inte har några invändningar mot tanken på Guds nåd som det enda 

som utgör människans hopp om frälsning. Kristus är den som ensam ger människan 

rättfärdighet, men inte utifrån – utan inifrån. Dunn tolkar Paulus så att människan blir 

rättfärdig inför Gud genom att Kristus, som är den ende som egentligen är förmögen till ett 

”godkänt” liv, verkar i henne. Detta i en process och förändring som initieras och möjliggörs 

av Anden, men som sker i Kristus, till Kristus, med Kristus och i Kristi kropp.
36

 

Att deltagandet i Kristus, och därmed frälsningsprocessen hör hemma i Kristi kropp (förstådd 

som de troendes gemenskap – eller kyrkan) menar Dunn är självskrivet, även om det 

personliga deltagandet har gott bibliskt stöd (tillexempel i Gal. 2:19 och Fil. 3:8-11). Men 

precis som Kristus själv inte kan förstås oberoende av sin kropp så kan heller inte deltagandet 

i Kristus förstås med mindre än att det sker i en kropp med många delar.
37

 

                                                 
34

 Dunn, New Perspective, 84. 
35

 Dunn, New Perspective, 85. 
36

 Dunn, New Perspective, 83-84. 
37

 Dunn, Theology, 411. 
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2.3 Kristi död och uppståndelse 

I denna process är de troende genom sin tro delaktiga i Kristi död och uppståndelse. Ett 

skeende vilket inte skall förstås som en händelse som en-gång-för-alla löser hennes problem. 

Kristi död och uppståndelse tolkas istället som en gudomlig kraft som ständigt verkar i de 

troende, i såväl den enskilde såsom i kollektivet. Detta för att göra dem Kristuslika, 

”korsformade” och därigenom fulländade på det sätt som krävs för att i full tillit till Kristus 

kunna möta den yttersta domen, som Dunn skriver.
38

 

För att människan, enligt Paulus, en dag står inför den yttersta domen och där också verkligen 

bedöms är något som Dunn återkommer till. Där finns ingen yttre nåd att förlita sig på. Det 

som där kommer mätas är hennes förvandling till Kristuslikhet, hennes fulländning i 

frälsningen. ”Final judgement will be the measure of that transformation.”
39

 Detta förstås 

dock inte som främst ett klanderfritt leverne, eller en upprätthållen tro och tillit till Gud utan 

det gäller den troendes konformitet, ”in character and conduct”, med det fullständiga 

självutgivandet på korset.
40

 

Den troende deltar alltså i Kristi korsdöd och Dunn gör en poäng av att Paulus på flera ställen 

skriver om hur han, och således alla troende, blivit korsfästa tillsammans med Kristus i det 

grekiska perfekt-tempuset (exempelvis Gal. 2:19 och 6:14). Han menar därmed att den 

troende inte bara fått sig och sina synder korsfästa för att sedan som en ren människa plockas 

ner från korset och uppstå tillsammans med Kristus. Istället är hon fortfarande i sitt liv att 

betrakta som korsfäst, tillsammans med Kristus, och del i den process som inte når sitt slut 

förrän vid Kristi återkomst. Som Dunn skriver:  

in a sense (in terms of soteriological effect) Christ remains the crucified one 

until the parousia, and those crucified with Christ continue to be crucified with 

Christ throughout the period of overlap.
41

 

Kristus dog, för Dunns Paulus, alltså inte på korset istället för den syndiga människan utan 

tillsammans med henne. Det var vad Dunn kallar en ”representativ död”. Tanken på Kristus 

som ersättare för människan går enligt honom på grund i en forensisk förståelse – som han 

som bekant finner felaktig.
42

 

                                                 
38

 Dunn, New Perspective, 86. 
39

 Dunn, New Perspective, 84. 
40

 Dunn, New Perspective, 85-86. 
41

 Dunn, Theology, 485. 
42
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2.4 Två omistliga sidor 

Även om Kristus i denna frälsningsmodell är den vilken i, med och från allt utgår så vilar ett 

stort ansvar på den troende själv. Även om Kristus är den som handlar når inte den troende 

fram utan en viss egen ansträngning, Dunn nämner i det sammanhanget Paulus tal om löparen 

som vill komma i mål och vinna sitt pris i Filipperbrevet 3:13-14. En frälsningsprocess som 

beskrivs på det sättet menar Dunn har den positiva effekten att den lämnar utrymme för 

engagemang, lydnad och goda gärningar hos den troende. Detta istället för att lämna henne 

overksam i väntan på en främmande frälsning. Även om Gud i Kristus lika fullt är aktören i 

frälsningen.
43

 

Dunn påpekar själv att det finns en spänning, eller motsättning, i såväl hans som Paulus 

resonemang. Men att det viktiga att komma ihåg är att båda delarna är lika viktiga 

beståndsdelar i Paulus soteriologi. Processen som syftar till Kristuslikhet kan varken spelas ut 

mot rättfärdiggörelsen eller vice versa. De är så att säga två omistliga sidor av samma 

frälsning.
44

 

För att sammanfatta allt detta kan man säga att för Dunn och det nya perspektivet är tanken på 

tillhörighet till Guds folk avgörande. Häri ligger en kontinuitet med kristendomens judiska 

bakgrund. Genom Kristus får alla människor möjlighet till detta. Genom detta deltagande i 

Kristus blir människan dock inte bara delaktig i Guds folk, eller rättfärdiggjord, det startar 

också en förändring i henne vars mål är Kristuslikhet. En process som har sin självklara plats i 

kyrkan. 

Rättfärdiggörelsen är också i någon mån beroende av denna Kristuslikhet, för det är genom 

denna likhet (och dess frukter) som människan kan ”duga” inför Gud. Detta är nödvändigt då 

Dunn inte delar den ”lutherska” tanken om en tillräknad rättfärdighet som ”en-gång-för-alla” 

kan frikänna människan vid den yttersta domen. 

Men likafullt är Kristus helt nödvändig, och den enda som kan tillskrivas någon ära för 

människans frälsning, för det är Kristus som inifrån människan förändrar henne. Hon har med 

andra ord inget att själv skryta med i den vägen. Människan har alltså Kristus att tacka för allt, 

men förväntas trots, eller snarare tack vare, det att leva ett gott ”kristet” liv. 

                                                 
43
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44
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3 MANNERMAA-SKOLAN 

Vid slutet av 1970-talet arbetar den finske lutherforskaren Tuomo Mannermaa med att hitta 

en teologisk grund för ekumenisk dialog mellan den lutherska och ortodoxa kyrkan.
45

 Detta 

resulterade i en skrift som publicerades på finska 1981, nära tio år senare på tyska (1989) och 

många år senare (2005) på engelska som Christ Present in Faith: Luther’s View of 

Justification.
46

 

Mannermaa tyckte sig ha hittat en överlappning mellan Luthers rättfärdiggörelselära och den 

ortodoxa läran om theosis, gudomliggörande. Han citerar i inledningskapitlet en skrift av den 

danske teologen Regin Prenter vilken menar att läran om gudomliggörande och den lutherska 

tanken om rättfärdiggörelse av nåd allena innehåller samma intention. Luther lär att 

människan bara med Guds hjälp kan tro och älska Gud och därigenom bli rättfärdig och att 

Gud i Kristus själv är människans rättfärdighet inför Gud. Den i tro rättfärdiga människan kan 

därför ses som involverad i Guds väsen.
47

 

Mannermaa framhåller utifrån hur Luther talar om Kristus som Guds nåd (favor) och gåva 

(donum) att rättfärdiggörelsen inte är begränsad till en forensisk förståelse. Det vill säga: 

människan får sina synder förlåtna (nåden), men rättfärdiggörelsen innebär också att 

människan blir deltagande i det gudomliga genom Kristi närvaro i livet (gåvan).
48

 

Denna närvaro, menar Mannermaa, är hos Luther att förstå som en verklig ontologisk närvaro, 

inte bara en närvaro i någon moralisk mening. Det senare synsättet är ett resultat av en 

modern världsbild, delvis präglad av senidealistiskt och nykantianskt filosofi, som influerat 

lejonparten av de tyska lutherska teologer som varit tongivande från 1800-talet och framåt. 

Mannermaa använder Albrecht Ritschls luthertolkning för att exemplifiera detta. Ritchl 

menade, hävdar Mannermaa, att endast Guds effekter och inte Gud i sig är tillgänglig för 

människan och teologin att studera. Enligt Mannermaa är en sådan uppfattning väsensskild 

från Luthers. Istället är det fullt möjligt att tala om Gud på ett fullt realistiskt, ontologiskt, 

sätt.
49

 

                                                 
45

 Noterbart i denna uppsats sammanhang är att Mannermaa-skolan har en liknande bakgrund som det nya 

perspektivet på Paulus då såväl Mannermaa som Stendahl med ekumeniska (eller i Stendahls fall interreligiösa) 

ambitioner närmat sig delar av lutherdomen som i någon mån setts som problematiska. 
46
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49
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3.1 Kristi närvaro och förening med Kristus 

Mannermaa inleder första kapitlet i Christ Present in Faith med att slå fast att för Luther var 

inkarnationen det som allra närmast var kopplat till människans rättfärdiggörelse. Guds ord, 

Logos, tog däri inte någon ”neutral” mänsklig form utan antog en precis och konkret verklig 

mänsklig natur. Genom sin fulla mänsklighet blev det möjligt för Kristus att bli den största 

syndaren (maximus peccator) och som sådan bära hela mänsklighetens synd. Denna 

beskrivning av Kristus som den största syndaren hämtar Mannermaa från Luthers 

Galaterbrevskommentar (1535). Ur den, och Luthers opublicerade anteckningar till 

densamma, tycker Mannermaa sig kunna läsa ut att Luther såg Kristus som i verklig, 

realistisk, förening med den syndiga människans natur.
50

 

Kristus blir i denna förståelse en ”kollektiv person”, en person vilken rymmer alla andra 

personer. Därför kan Kristus inte bara ses som den störste syndaren utan också som den enda. 

Mannermaa uttrycker det som att det efter inkarnationen inte finns synd någon annanstans än i 

den inkarnerade Kristus. Att Kristi person på detta sätt, i sin mänsklighet, härbergerar all 

världens synd och samtidigt, i sin gudomlighet, är rättfärdigheten personifierad leder 

naturligtvis till en stark spänning. Denna spänning resulterar i en kamp mellan dessa båda 

krafter som utspelar sig helt och hållet inom Kristi person. Rättfärdigheten går segrande ur 

denna och synd, död och förbannelse tillintetgörs. Eftersom detta skett i Kristus är det endast 

genom Honom allt skapat kan förändras; frälsningen består i att delta i hans person. 

”Salvation is participation in the person of Christ”.
51

 

Precis som Kristus är fullt och reellt närvarande i den mänskliga synden så är alltså, enligt 

Mannermaas förståelse av Luther, den troende människan i tron verkligen deltagande i Kristi 

person. Mannermaa sätter till och med likhetstecken mellan begreppet tro och detta 

deltagande. ”’Faith’ means participation in Christ.” Eftersom Kristus verkligen är närvarande 

i tron och tron på Honom egentligen inte kan skiljas från Honom själv. Tron är på detta sätt 

det som förenar människan med den seger som vunnits inom Kristus och vilken Han därför 

personifierar, eller är som Mannermaa uttrycker det.
52

 

För Mannermaa, som (enligt ovan) vänder sig emot användandet av en ”modern” 

världstolkning, är det fullt möjligt att med Luther tala om Gud med ett angreppssätt han kallar 

”realistic symbolism”. Luther skriver (i 1535:års Galaterbrevskommentar) att de som genom 

                                                 
50
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52
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tron blivit Guds barn fötts av ordet och att ordet är den livmoder där de blivit till och burits. 

Genom att på det sättet blivit födda till kristna har de blivit Kristi arvtagare och ärver därför 

friheten från döden och djävulen, rättfärdigheten och det eviga livet. Denna livmoder skulle 

kunna förstås rent symbolisk, men Mannermaa skriver att Luther här nästan är ”fysiskt” 

realistisk. På samma sätt menar han att Luther ser på kyrkan som en moder och ordets ämbete 

som en fader. Kyrkan är nödvändig för den kristna människans växt och det är i hennes armar 

hon kan formas till Kristuslikhet och därigenom bli en fulländad människa. Det är helt enkelt 

där förutsättningarna, ordet och sakramenten, finns för den kristnes helighet – föreningen med 

Kristus.
53

 I denna förening med Kristus blir människan gudomliggjord. Mannermaa använder 

termen theosis vilken (liksom doktrinen i sig) är vanligare använd i den ortodoxa kyrkan.
54

 

Ordet och sakramenten är för Luther det helt avgörande för denna den kristna människans 

helighet. Mannermaa poängterar att det inte handlar om någon ”religiös livsstil” i allmänhet 

eller om någon asketisk avskildhet från det världsliga. Som allmänt bekant såg inte Luther 

den kyrka som erbjöd dessa nådemedel som perfekt, men som Mannermaa skriver så menade 

han att den heliga kyrkan fanns skymd under den synliga. Att trosbekännelsen talar om en tro 

på en helig kyrka är därför av yttersta vikt. För i den stund man menar sig se en helig kyrka 

kommer den troende börja söka heligheten på fel ställe, det vill säga bland människor och inte 

i Kristus.
55

 

3.2 Den rättfärdiggörande tron 

Här finns också nyckeln till hur Mannermaa tänker sig att Martin Luthers, egentliga, 

rättfärdiggörelselära ser ut. Den rättfärdiggörande tron handlar inte bara om att ta emot en 

yttre förlåtelse, en tillräknad nåd, tack vare det försonande verk som Kristus gjort för 

människan. Att en sådan modell har kommit att förstås som den allt annat överskuggande 

lutherska förståelsen tillskriver Mannermaa Konkordieformeln.
56
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Istället innebär denna tro en delaktighet i det liv, den rättfärdighet och den välsignelse, det vill 

säga Guds essens, som Kristus är. Som Mannermaa skriver: ”justifying faith is participation 

in God’s essence in Christ”.
57

 

Konkordieformeln å andra sidan skiljer skarp mellan Guds närvaro i människan (inhabitatio 

Dei) och rättfärdiggörelsen. Det första uttrycks där som en följd av det andra, det vill säga att 

den rättfärdiggörande tron leder till att Gud tar plats i människan. Mot detta ställer 

Mannermaa det han menar var Luthers egen uppfattning vilken han menar var genomsyrad av 

kristologi på ett annat sätt än Konkordieformelns. Luther skiljde, enligt Mannermaa, inte på 

Kristi person och Kristi verk utan förstod dessa som en enhet. Grunden för rättfärdiggörelsen 

kan därför inte bara vara det ena.
58

 Mannermaa beskriver skillnaden så här: ”For Luther 

evangelium is not proclamation of the cross and/or of forgiveness of sins only, but the 

proclamation of crucified and risen Christ himself”.
59

 

Mannermaa menar att Luther tänkte sig det saliga bytet, det vill säga att Kristus tog på sig 

människans synd och människan i utbyte fick hans rättfärdighet, utifrån tanken på ett verkligt, 

ontologiskt, deltagande. Luther menar att det inte går att beskriva synd och död på det sätt 

som skolastikerna gjorde, som egenskaper som är fästa vid den mänskliga naturen som färg är 

fäst på en vägg, eftersom all synd koncentrerats och besegrats i Kristus. All synd ”tillhör” 

Kristus och där tro på Honom, och därmed i Mannermaas förståelse: Kristus själv, finns går 

det därför inte att tala om att synden existerar.
60

 

3.3 Samtidigt rättfärdig och syndare 

Men likafullt är människan ändå en syndare, i enighet med den lutherska tanken på 

människan som samtidigt rättfärdig och syndare (simul iustus et peccator). Detta därför att det 

är just i ljuset av Kristus som synden inte existerar. I sin relation till Gud är den troende 

fullständigt rättfärdig, men sedd i sig själv, utan den relationen, är hon istället att betrakta som 

en fullständig syndare.
61
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Denna förståelse av den troende som fullständig syndare och fullständigt rättfärdig är dock 

inte det enda sätt på vilket Luther talar om syndens och rättfärdighetens samtidighet, påpekar 

Mannermaa. Även om detta gäller i en objektiv mening, om hon så att säga betraktas utifrån. 

Subjektivt, i den troende själv, är dock verkligheten en annan. Hon lever, enligt Luther, delvis 

i köttet och delvis i Anden (partim carnem, partim Spiritum habent).
62

 

Med detta menar Luther att köttet, den gamle Adam, i det jordiska livet ständigt har 

inflytande över henne – men samtidigt har Kristus, genom tron och Anden, likaledes 

inflytande och renar henne i en process som pågår genom hela livet.
63

 Den helighet 

människan därigenom får visar sig också i att hon som i liknelsen om trädet bär god frukt, det 

vill säga handlar gott.
64

 

Detta menar Mannermaa är en aspekt av Kristi verkliga närvaro, och den kristnes deltagande 

däri. Att Kristus inte bara kommit till världen en-gång-för-alla, i en historisk mening, utan att 

Han ständigt kommer till den troende och tar bort synd. Luther använder i det sammanhanget 

surdegen som en bild av hur människan mer och mer ersätter den gamle Adam med den nya, 

Kristus. Precis som Kristus en gång utplånade synden och döden i världen gör Han det 

kontinuerligt i den enskilde troende.
65

 

3.4 Frälsningen som process 

Luthers frälsningstanke är således, enligt Mannermaa, till viss del att betrakta som 

processuell. Åtminstone vad gäller den subjektiva sidan av den. Tron, och därmed den 

verkliga föreningen med Kristus, innebär i det här sammanhanget ett första steg på vägen mot 

en verklig rättfärdighet, som dock inte kan uppnås fullt ut i detta livet. För ingen levande 

människa kan bli syndfri. Mannermaa betonar också att denna rättfärdighet är och förblir 

Guds även i den troende, det är alltså inte frågan om att människan gör sig själv rättfärdig.
66

 

Till denna verkliga rättfärdighet, vars startpunkt är tron, läggs också en annan typ av 

rättfärdighet – en tillräknad sådan. Detta är nödvändigt just därför att människan aldrig helt 

kan förtjäna sin rättfärdighet. Därför behöver Gud förklara den troende rättfärdig, vid sidan av 

dennes verkliga rättfärdighet.
67

 Som Mannermaa förklarar det: 
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Thus, Luther’s fundamental idea can be expressed by saying that faith is the 

beginning of real righteousness, while through imputation this initial 

righteousness is ”perfected” as long as one lives in this age. […] It is because of 

the imperfectness of faith that imputation is necessary.
 68 

Olli-Pekka Vainio, en annan företrädare för Mannermaa-skolan, beskriver i kapitlet ”Faith” i 

antologin Engaging Luther: A (New) Theological Assessment  ”den växande tron” som: 

not a jungle-like growth, but more like a garden. Because Christ is the form of 

faith, the observance of Christ’s example and will structures the actual content 

of the Christian life. Again, if Christ is removed then the human being becomes 

central. Finally, growth must take place within objective sacramental framework 

so that Baptism and Eucharist hold the central place in spirituality.
69

 

Detta kan sammanfatta en del av Mannermaas tankegångar kring deltagande och 

rättfärdiggörelse som framkommit i detta kapitel. Allt utgår från Kristus, men det är genom 

deltagande och efterföljelse som människan kan tillgodogöra sig detta. Detta gäller även den 

”främmande nåd” som hon behöver tillräknas för att en gång bli fullt ut rättfärdig. 

Hon är, för att tala med Vainio ovan, den trädgårdsmästare som ser till att Kristus får 

förutsättningar att växa i henne och därmed själv får möjlighet att leva ett kristet liv. 

Människan blir på detta sätt gudomliggjord när hon deltar i den i reell ontologisk mening 

närvarande Kristus. Vilken inte bara är objektet för, utan utgör hennes (rättfärdiggörande) tro. 

För att detta skall äga rum utgör kyrkan en förutsättning. 
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4 JÄMFÖRELSE OCH DISKUSSION 

Det här kapitlet syftar till att, utifrån de observationer som gjorts tidigare i undersökningen, i 

tur och ordning besvara de arbetsfrågor som formulerats i uppsatsens inledning. De två 

paradigmens tankegångar som tidigare presenterats var för sig ställs här emot varandra. 

Likheter och skillnader berörs till viss del fortlöpande men summeras också för tydlighetens 

skull i kapitlets fjärde del. Därefter följer en diskussionsdel där kontentan av dessa likheter 

och skillnader diskuteras mot uppsatsens problemformulering och övergripande syfte, det vill 

säga vilken betydelse observationerna kan ha för luthersk teologi och lutherskt liv. 

4.1 Vad innebär delaktighet i Kristus? 

Både Dunn och Mannermaa talar om frälsningen som en process som gör den troende mer lik 

Kristus. 

Dunn benämner detta som en ”progressiv transformation” och för honom är det denna 

omformning som utgör kärnan i att vara i, eller vara delaktig i, Kristus. Det är detta det 

innebär att vara kristen, mellan den rättfärdiggörelse som utgör starten på det kristna livet och 

det framtida slutet på detsamma som vi känner det – och Kristi återkomst.
70

 

Även hos Mannermaa är denna omformning av människan kopplad till delaktighetsbegreppet. 

I Kristi verkliga närvaro förvandlas den gamle Adam, det vill säga den syndiga människan, 

till den nya människan – Kristus. Att Kristus på ett rent ontologiskt, verkligt, plan närvarar i 

den troende människans liv är för Mannermaa en bärande tanke i deltagandet i Kristus. Även 

detta deltagande kan beskrivas som ontologiskt eller konkret – människan deltar verkligen i 

det gudomliga. Häri ligger också förståelsen av den theosis, människans gudomliggörelse, 

som utgör en viktig del i Mannermaas luthertolkning.
71

 

Tron och delaktigheten i Kristus är hos Mannermaa nära sammankopplade. Egentligen mer än 

så, då det innebär samma sak. Den som tror är delaktig i Kristus i och med att Kristus själv 

utgör själva tron.
72

  

Att tron även för Dunn är viktigt för kristusdelaktigheten är åtminstone underförstått och han 

skriver att tron är det som gör människan delaktig i Kristi död och uppståndelse.
73

 Däremot 

artikulerar han inte den enskildes tro på det sätt som Mannermaa gör. 
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Att Mannermaa något mer fokuserar på den enskildes tro hänger rimligtvis samman med 

dennes lutherska sammanhang. Även om Mannermaa omdefinierar många lutherska 

”sanningar” så gör han på intet sätt tron till ett mindre viktigt element i läran. Kan tänkas blir 

den ännu viktigare då hans huvudpoäng är att Kristus som sagt på ett högst påtagligt sätt är i, 

och är, själva tron. 

4.2 Hur förhåller sig delaktigheten i Kristus till rättfärdiggörelsen? 

Även om frälsningsprocessen, vilken också kan förstås som helgelsen, hos Dunn beskrivs som 

något till viss del skilt från rättfärdiggörelsen (när han beskriver det som att rättfärdiggörelsen 

utgör början och slutet, men inte mitten av frälsningsprocessen) är den lika fullt omöjlig att 

helt separera från den. För det är just i denna frälsningsprocess som Kristus, inifrån 

människan själv, kan överlämna det som krävs för att hon skall räknas som rättfärdig. Genom 

delaktighet i Kristus kan Kristus även bli delaktig och deltagande i den kristna människans liv 

och frälsning.
74

 

Att frälsningen beskrivs som en process där den kristne, genom delaktighet i Kristus, skall 

utvecklas till en bättre människa är möjligt att uppfatta som synergism – att människan genom 

sin egen ansträngning ”hjälper” Kristus med sin egen rättfärdiggörelse. Så menar dock Dunn 

inte att det skall förstås. Den process som på detta sätt pågår i den kristne (och i Kristus) är 

istället helt initierad av den Helige Ande. Det vill säga utanför människans inflytande.
75

 Men 

lika fullt är målet för den att mäniskan skall uppnå en rent objektiv rättfärdighet.
76

 

Mannermaa beskriver Kristuslikheten, som nåtts genom helgelsen, som en verklig 

rättfärdighet. Den gör med andra ord att människan, något mer, uppfyller det Gud förväntar 

sig av henne.
77

 Hon blir alltså, precis som i Dunns tänkande, något mer kapabel att uppfylla 

Guds krav. Men den rättfärdiggörande aspekten av Kristusdelaktigheten är på ett sätt att 

betrakta som partiell. Genom Kristi närvaro i den kristne kan denne nästan bli rättfärdig. 

I likhet med Dunn, som betonar att Anden är aktören i frälsningsprocessen, betonar 

Mannermaa att även den verkliga rättfärdighet som människan kan vinna genom helgelsen är 

och förblir Guds. Den är inte hennes egen.
78
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Man skulle kunna tänka sig att Gud sedan ”fyller på” denna ”nästanrättfärdighet” med nåd 

upp till ”full rättfärdighet” (den uppfattning som anförs av den romersk-katolska kyrkan).
 79

 

Så menar dock Mannermaa inte är fallet. Eftersom han, vilket framgår av 3.3 ovan, menar att 

människan både i en aspekt är fullständigt syndig/ rättfärdig och i en annan delvis syndig/ 

rättfärdig påverkar Guds nåd egentligen bara människan i den aspekt där hon är fullständigt 

syndig.
80

 Människans verkliga rättfärdighet kompletteras inte av Guds nåd – den ersätts av 

den, verkar vid sidan av den eller arbetar på ett annat plan än den. 

Samtidigt är det att den troende är i Kristus som gör att Kristus kan tillräkna henne sin 

rättfärdighet.
81

 Mannermaa menar alltså att tillräknad nåd, som klassiskt beskrivs som det 

lutherska sättet att förklara rättfärdiggörelsen, är en del i samma delaktighet i Kristus som 

helgelsen. Han räknar således, på ett sätt, med en tillräknad rättfärdiggörelse i den lutherska 

bemärkelsen. 

Här kan en skillnad mot Dunns resonemang klart skönjas. När den senare betonar Kristi död 

som endast representativ och inte ersättande blir en sådan förståelse svår att motivera.
82

 Han 

berör heller aldrig (vad jag har sett) begreppet ”tillräknad nåd”. 

Mannermaa och Dunn delar uppfattningen att helgelsen och rättfärdiggörelsen inte kan 

separeras från varandra. Vilket däremot görs i en traditionell förståelse av luthersk kristendom 

(och som uttrycks i Konkordieformelns tredje artikel som menar att människans förnyelse 

”rätteligen skiljes från rättfärdiggörelsen genom tron”).
83

 I stället är dessa två element 

oskiljaktigt förenade i den delaktighet i Kristus som möjliggör dem båda. För det är genom 

den troende människans deltagande i Kristus som Kristus så att säga bereds väg till att 

förändra och rättfärdiggöra henne.  

Även om Kristus hos de båda helt utgör den aktör som gör människan rättfärdig så finns 

också en skillnad i hur Dunn påpekar att detta alltid sker inifrån människan (om än med ett 

gudomligt ursprung), medan Mannermaa alltså även räknar med ett yttre tillskott av nåd som 

ligger i linje med den lutherska traditionen tillräknade (främmande) rättfärdighet. 
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Så, där Dunn helt tar avstånd från en forensisk rättfärdiggörelse finns denna tanke ändå kvar i 

Mannermaas resonemang. Såtillvida att Gud behöver skjuta till rättfärdighet till den 

obetvingligt i synd fallna människan. Även om delaktighetstanken i de båda paradigmen är 

likartade blir deras konsekvenser således något olika. 

Gemensamt är dock att ingen av dem anser att människan helt av egen kraft kan förtjäna att 

ses som rättfärdig inför Gud. 

4.3 Hur blir människan delaktig i Kristus? 

Tron har, enligt ovan, stor betydelse för båda paradigmens uppfattning om delaktighet i 

Kristus. Men, hur skall då denna tro gestaltas? Dunn poängterar att tolkningen av Paulus inte 

bara får kantra över åt ena hållet. Samtidigt som Gud ”oförtjänt” gör henne rättfärdig 

förväntas hon ändå leva ett kristet liv som speglar tron i handling.
84

  

Dunn menar även att delaktigheten i Kristus har en ecklesiologisk aspekt. Även om 

delaktigheten inte kan beskrivas som en kyrklig rit.
85

 Men, det finns en koppling mellan det 

rent fysiska deltagandet i Kristi kropp (det vill säga kyrkan) och den mänskliga andens 

deltagande i Kristus.
86

 Något som också ligger i linje med det nya perspektivets fokus på 

tillhörighet till ett Gudsfolk snarare än en mer individualistisk syn på frälsningen. Det är som 

en del i de troendes gemenskap som enheten med Kristus gestaltas. 

Även Mannermaa artikulerar, tillsammans med Luther, kyrkans betydelse för föreningen med 

Kristus. Även den kyrka som inte är perfekt, vilket inget med mänsklig inblandning 

egentligen kan vara, innehåller den heliga kyrka som är själva förutsättningen för människans 

förening och delaktighet i Kristus, ordet och sakramenten.
87

 

Delaktigheten hos Dunn verkar i högre grad vara kopplad till en mer praktisk sida av 

frälsningsprocessen. Det är genom att delta i denna som människan kommer i förening med 

Kristus och därmed når delaktighet med Honom.
88

 

Mannermaas delaktighetstanke, och uppfattning om theosis, inrymmer ett större mått av 

mystik än Dunns delaktighet som i högre grad handlar om att den troende genom Kristus får 

del av hans rätt att ingå i Guds förbund och på vägen dit förändras till en ”bättre människa”.  
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Det finns alltså belägg för att mena att båda paradigmen uppfattar tron, men också kyrkan 

(synlig som osynlig) som en förutsättning för delaktigheten i Kristus. Det är genom dessa 

människan får sin delaktighet. 

4.4 Likheter och skillnader 

Lägger man de två paradigmen bredvid varandra verkar det hos de båda som om delaktighet i 

Kristus innebär att i Kristi närvaro (vilken är mer eller mindre påtaglig) låta sig förändras till 

en större likhet med Honom. Det vill säga den process som skulle kunna kallas helgelsen eller 

den dagliga omvändelsen. Tron på Kristus är för de båda en förutsättning för detta.  

Hos Mannermaa finns en starkare betoning på den enskildes tro än hos Dunn, något som jag 

menar går att härleda dels till hans allmänt lutherska kontext (där tron onekligen tillmäts stor 

betydelse) och dels hans mer specifikt lutherska uppfattning (enligt Mannermaas egen 

tolkning) om Kristus som ontologiskt närvarande i den egna tron. På tal om denna tolkning 

finns som sagt också en skillnad i hur Mannermaa i högre grad än Dunn formulerar sig i 

”mystiska” termer (åtminstone ter det sig så för en modern läsare då han ansluter till den i allt 

väsentligt förmoderna idévärld han menar var Luthers), medan Dunn uttryckligen skriver att 

föreningen med Kristus inte skall uppfattas som mystik. 

Oaktat exakt hur denna förening går till uppfattar jag att det arbete Kristus gör i människan, 

för hennes frälsning och så vidare, både för Mannermaa och Dunn förutsätter att hon är 

delaktig i Kristus. Dunn talar om att deltagandet i den frälsande ”processen” är avgöraden och 

Mannermaa betonar att det är när människan är i Kristus som Kristus kan göra sitt 

rättfärdiggörande arbete med henne. 

Detta samband, vilket lite slarvigt skulle kunna liknas med ett ömsesidigt beroende mellan 

den kristna människan och Kristus, gör att helgelsen och rättfärdiggörelsen inte kan separeras 

från varandra. Här kan man säga att Dunn och Mannermaa återfinns på samma planhalva 

medan Konkordieformeln och dess andliga arvtagare i vissa delar av den protestantiska 

kristenheten återfinns på den andra. 

Även om Mannermaa kritiserar en forensisk rättfärdiggörelselära, det kan rent av ses som ett 

av hans huvudsyften, menar han ändå att en slags tillräknad nåd är det som till slut 

rättfärdiggör människan inför Gud. Här skiljer han sig från Dunn, vilken inte som Mannermaa 

verkar räkna med två sorters rättfärdighet. 
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Istället blir människan med hjälp av Kristus, inifrån, verkligt rättfärdig på ett sätt som inte 

kräver något yttre tillskott av nåd. Men med den skillnaden utredd så kan ändå deras kritik av 

den forensiska rättfärdiggörelsens hegemoni ses som en stor likhet dem emellan och den 

verkliga rättfärdighet som Mannermaa ändå talar om kan sägas likna Dunns synsätt, även om 

den för Mannermaa inte räcker till utan alltid behöver kompletteras. 

”Nåden allena” gäller alltså ändå för Mannermaas. Å andra sidan är även Dunns slutsats att 

det endast är av nåd människan kan rättfärdiggöras, det är något som ligger helt hos Gud.  

Såtillvida är de två också överens – människan kan inte i någon egentlig mening bidra, eller ta 

åt sig någon egen ära, när det gäller frälsningen. De är båda måna om att inte kunna beskyllas 

för att vara pelagianer. 

Ett annat område som ser ut att överlappa mellan de båda är synen på kyrkans roll i den 

frälsande processen. Här betonar båda att kristendomen inte är något ensamarbete utan att det 

är tillsammans med andra, som delar i samma kropp och där ord och sakrament förvaltas som 

Kristus står att finna. Kyrkan är nödvändig för att delaktighet i Kristus skall vara möjlig. 

4.5 Betydelse för samtida teologi 

Frågan är då vad allt detta har för betydelse för ett samtida teologiskt tänkande och de frågor 

som kan tänkas vara aktuella för en samtida teologisk diskussion. Vilken är den praktiska 

betydelsen av att rättfärdiggörelse och helgelse blir mer sammanhållna, den forensiska 

rättfärdiggörelsen kompletteras med en annan typ av rättfärdiggörelse och att kyrkan ges en 

stor roll i det hela? 

Dunn berör själv följderna av sitt tänkande kring frälsningen som en process där 

rättfärdiggörelse och helgelse inte bara hänger ihop såtillvida att det ena leder till det andra 

utan där de är intimt sammanflätade och samtidiga. En sådan syn ger, vilket refererats tidigare 

i uppsatsen, enligt Dunn utrymme för engagemang, lydnad och goda gärningar vilket han 

kontrasterar mot ett passivt väntande på en främmande rättfärdiggörelse – det vill säga det han 

menar är följden av den forensiska rättfärdiggörelseläran. 

Detta är rimligtvis också följden av Mannermaas resonemang om hur den troende människan 

och Kristus på ett verkligt sätt deltar i varandra – det kristna livet kan under sådana 

förhållanden knappast begränsas till ett inväntande av frälsande nåd. Skall ett deltagande äga 

rum behöver det rimligen innefatta någon form av aktivitet. Detta såväl från den troende som 

från Kristus. 
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Trots detta erkänner de båda (om än i olika ordalag) den oförtjänta frälsande nåden. Men, 

vägen dit är inte passiv utan fylld av ett sådant aktivt handlande som skulle kunna beskrivas 

just som ett kristet liv. 

Att som Dunn och Mannermaa resonera på det sättet gör att fokus kan flyttas från att ständigt 

handla om vad som är frälsningsavgörande och inte, det vill säga den förment ’lutherska” syn 

som kritiserats av bland andra av den i uppsatsens inledning refererade Reinhard Hütter. Vad 

jag uppfattar som en slags jantelagsliknande inställning till det kristna livet där allt handlande 

som inte direkt bidrar till människans frälsning, vilket inget per definition kan göra som en 

följd av trossatsen om ”nåden allena”, ses som ”onödigt” eller rent av skadligt.   

Det aktiva kristna livet kan därigenom motiveras och ges en mening utöver en framtida 

rättfärdighet. Den reformatoriska upptäckten gäller lika fullt utifrån detta synsätt, människans 

rättfärdiggörelse är endast Guds verk och den kan inte sägas kräva någon motprestation. 

Men dess värde blir i ljuset av detta inte främst att människan inte behöver göra gott och leva 

ett heligt liv, utan att hon kan göra just det utan att bekymra sig för att detsamma inte räcker 

till för saligheten. Risto Saarinen menar, som jag också berör och refererar till i inledningen, 

att Luther själv givet sin bakgrund och sina tankar i övrigt bör ha haft en sådan uppfattning 

snarare än en uppfattning där det ena (tron) utesluter det andra (gärningarna). 

Den reformatoriska upptäckten kan med andra ord med detta sätt att se det behålla sin glans 

och alltjämt utgöra en viktig lärosats även med det nya perspektivets uppfattning om 

judendomens karaktär, som icke primärt lagreligion, i beaktande. 

Med andra ord kan helgelsen, den kristna människans strävan efter en större likhet med 

Kristus, tillåtas ta en större plats i livet. Med ledning av hur Mannermaa uttrycker sig kring 

Kristi verkliga deltagande i tron går det att formulera denna helgelse som ett umgänge med 

Kristus själv – en bättre aktivitet och ett godare sällskap än så torde vara svårt att tänka sig i 

ett kristet sammanhang. 

Krister Stendahls epokgörande artikel ”The Apostle Paul and the Introspective Conscience of 

the West” vände sig som titeln antyder mot det individualistiska och introspektiva draget i den 

västliga världen/kyrkan. Stendahl, och hans efterföljare i det nya perspektivet, ville istället 

betona folket/gruppens betydelse. Judendomen och dess Gud var, enligt Stendahl och hans 

arvtagare, inte primärt något som varje enskild judisk individ hade att förhålla sig till. 
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Istället låg fokus på hur Gud handlade med sitt folk och hur folket, som grupp betraktat, 

besvarade detta. När Gud genom Kristus har öppnat vägen in i förbundet, det vill säga 

Gudsfolket, för hedningarna förändrades inte detta i något avgörande avseende. Även i den 

kristna kyrka som förkroppsligar det nya förbundet kan alltså detta tänkas vara huvudsaken, 

snarare än den rent individualistiska relationen till Gud. 

Även om Mannermaa närmar sig frälsningen på ett något mer individualistiskt sätt än det nya 

perspektivets företrädare uttrycker han ändå att kyrkan är nödvändig som den plats där 

frälsningen kan erbjudas. Detta är en uppfattning som inte på något sätt är unik för 

Mannermaa utan får egentligen anses vara lutherskt allmängods, även om detta relativt sällan 

artikuleras i samtiden.  

Gudsfolkstanken är således inte alls omöjlig att tillämpa utifrån hans lutherska tänkande. Man 

skull kunna säga att även om det är individen som blir rättfärdig inför Gud så sker det per 

definition tillsammans med det kollektiv som utgör kyrkan, då det är där medlen för 

frälsningen finns. 

Att tala om kyrkan som ett Guds folk på det sättet blir ett steg bort från synen på religion som 

ett helt privat område, istället blir gemenskapen med andra kristna viktigare. Den kan på ett 

tydligare sätt bli en slags motkraft i stället för att bara vara en del av det samhälle den finns i. 

På det senare sättet har det till stora delar fungerat i den moderna tiden, inte minst för en 

kyrka som likt Svenska kyrkan organisatoriskt varit helt och hållet sammanbunden med 

staten. Den ”problematiken” kan dock spåras ända tillbaka till tiden när kristendomen blev 

statsreligion i Romarriket och därför förlorade sin karaktär av annorlundaskap – den blev helt 

enkelt tvungen att rätta sig efter de förutsättningar som det omkringliggande samhället erbjöd 

och tillät. Detta istället för att utgöra ett eget folk i en slags diaspora, där man finns i ett 

samhälle som inte är ”sitt eget”.
89

 ”I världen men inte av världen” som det inspirerat av Jesu 

avskedstal brukar heta. 

För att summera det hela menar jag alltså att man utifrån ovanstående kan argumentera för en 

(mer) ”aktiv” luthersk kristendom som inte räds att påverka människans livsföring. 

                                                 
89

 Denna fråga diskuteras på ett intressant sätt av Arne Rasmusson i kapitlet ”Frälsning och kyrka: Varför Paulus 

inte var lutheran (och inte Luther heller)” i Så som det har berättats för oss: Om bibel, gudstjänst och tro, red. 

Gunnar Samulesson och Tobias Hägerland (Örebro: Libris, 2007). Både företrädare för det nya perspektivet på 

Paulus och Risto Saarinen omnämns där, men hans framställan bygger mer på John Howard Yoder och David S. 

Yeago. Textens innehåll, vilket delvis framgår av dess slagkraftiga titel, gör den dock relevant i detta 

sammanhang. 
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5 SLUTSATSER 

Denna undersöknings problemformulering löd: Vilka möjligheter finns det för att förena 

Mannermaa-skolan och det nya perspektivet på Paulus genom en analys av begreppet 

”delaktighet i Kristus” (participation in Christ)? 

Att det finns en sådan förenlighet är inte självskrivet då det nya perspektivet på Paulus kan ses 

som en kritik av en (i stora delar) modern luthersk teologi, något också företrädarna själva 

uttrycker att det är. Sådant som kritiseras av perspektivets företrädare är den rent forensiska 

rättfärdiggörelseläran, separationen av rättfärdiggörelse och helgelse och en strikt 

individualistisk syn på liv och frälsning. 

Detta faktum gör att perspektivets idéer vid första anblicken verkar svåra att bejaka i en 

luthersk kontext (och Mannermaa-skolan är onekligen just en luthersk skolbildning). I 

undersökningen har dock framgått att avståndet mellan det nya perspektivet och Luther, 

åtminstone som han förstås av Tuomo Mannermaa, inte är så stort som både en utomstående 

betraktare och det nya perspektivets egna författare lätt kan uppfatta det som. Tvärtom är det 

på några av de punkter där det nya perspektivet går hårdast åt ”lutherska” uppfattningar som 

Mannermaa reviderar vad som skall anses vara just en luthersk uppfattning. 

Genom att betona den kristna människans gemenskap med, och deltagande i, Kristus gör 

Mannermaa att den forensiska förståelsen av rättfärdiggörelsen (som det nya perspektivet 

kritiserar) breddas till något mer processliknande där såväl rättfärdiggörelse som helgelse 

ingår. Detta, enligt Mannermaa, utan att göra avkall på troheten mot Luther själv då den 

människans förening med Kristus som resonemanget bygger på enligt honom är Luthers egen 

uppfattning. Följden av detta är att Mannermaas och Dunns olika syn på människans väg till 

rättfärdiggörelse inte verkar alltför motstridiga. 

Istället landar de båda i en beskrivning av detta som kan sammanfattas som att människan, 

med Guds hjälp, är satt att göra så gott hon kan för att likna Kristus. Den slutliga 

rättfärdiggörelse som följer på detta är sedan, för dem båda, helt Guds förtjänst. Dunn skriver 

sig fri från en misstänkt pelagianism som ur luthersk synvinkel skulle framstå som oroande 

samtidigt som Mannermaa reviderar den forensiska rättfärdiggörelsen på ett sätt som gör den 

mer kompatibel med, exempelvis, Dunns synsätt.  
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Hos Mannermaa går det inte direkt att utläsa det strikt individualistiska draget hos 

lutherdomen som det nya perspektivet kritiserar. Istället sätter han in den troende i en 

gemenskap inte bara med Kristus utan också med de delar som utgör Kristi kropp. 

Deltagandet i Kristus är inte bara en individuell handling. Här finns en parallell till hur Dunn 

ser på de kristna som genom Kristus deltagande i förbundet, Guds folk. 

Givet detta verkar det finnas goda skäl att hävda att det nya perspektivet på Paulus kan vara 

förenligt med Luthers tänkande, såsom detta förstås av Mannermaa.  
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SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen har med utgångspunkt i begreppet ”delaktighet i Kristus” studerat och 

jämfört två teologiska paradigm. Det nya perspektivet på Paulus (som det gestaltas i några 

texter av James D. G. Dunn) och Mannermaa-skolan (främst utifrån Tuomo Mannermaas 

egen Christ Present in Faith: Luther's View of Justification). Detta med avsikten att se vilka 

möjligheter det finns att förena dem. 

Den grundläggande tanken i det nya perspektivet på Paulus är att aposteln Paulus 

missförståtts. Den konflikt de menar att han såg och ville lösa i de tidiga församlingarna 

gällde inte huruvida tro eller gärningar var det frälsningsavgörande, utan på vilket sätt 

hedningar (det vill säga icke-judar) kunde bli del i Guds förbund. 

Motsättningen mellan tro och gärning, med hänvisning till Paulus, utgör ett viktigt inslag i 

luthersk teologi och det nya perspektivet på Paulus formulerar sig inte sällan som en kritik av 

modern luthersk förståelse. Det är mot den bakgrunden uppsatsen i sin problemformulering 

vill undersöka möjligheten att förena perspektivet med ett lutherskt tänkande. 

Då Mannermaas läsning av Luther (vars ursprungliga intention var att utforska Luthers 

gemensamma nämnare med den ortodoxa kyrkan) lägger mer tonvikt på den troendes 

förening med Kristus och hennes andliga tillväxt än på den rent juridiska/forensiska 

rättfärdiggörelsen så var den denna riktning intressant att sammanföra med det nya 

perspektivet på Paulus. Båda paradigmen lägger stor vikt vid tanken på ”delaktighet i Kristus” 

(participation in Christ), varför detta begrepp utgjort uppsatsens tema. 

Uppsatsen har genom att referera och analysera hur de aktuella författarna handskats med 

denna tematik kommit fram till att Luthers teologi, som den förstås av Mannermaa, inte är 

omöjlig att förena med Dunns omläsning av Paulus. Tvärtom går det att se en överlappning 

inte minst i hur de båda ser helgelsen och rättfärdiggörelsen som nära sammankopplade och 

inte så strikt åtskilda som de ofta beskrivits i traditionell luthersk kontext. 

Uppsatsen diskuterar också hur en sådan förståelse kan vara till gagn för det lutherska kristna 

livet, vilket kan få en mer aktiv prägel. Detta som en motvikt till ett ofta ensidigt fokus på 

frågan om rättfärdiggörelse genom nåden allena, vilket många tidigare identifierat som ett 

problem och disskuterat i teologisk debatt och forskning. 
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