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Abstract 

Politics and Church in Saeculum – History and Political Theology in Oliver O’Donovan 

This essay explores the relation between church, history and politics in the theology of Oliver 

O’Donovan. It asks the question of how O’Donovan’s political theology and understanding of 

the church is shaped by his view of history and how God acts within history. It shows how 

O’Donovan, following Augustine, stresses the tension between the two cities within history – 

the City of God and the City of Man – and uses this as a paradigm in which to understand the 

secular political authority. As a provisional ordering in saeculum, the earthly City of Man has 

a temporary function, awaiting God’s final reign in eschaton, in which it will hand over its 

authority to Christ. The church, though being a political community already prefiguring the 

reign of God in Christ, it still lives, in this age, under the secular rule. Awaiting the coming 

Kingdom its primary occupation is that of witness, inviting society and its ruler alike to accept 

the kingship of Christ. As a successful example of this mission O’Donovan gives a significant 

focus to the era known as Christendom, in which the western civilization, following the 

conversion of the Roman emperor Constantine, is understood as a Christian society with 

Christian rulers. In discussing O’Donovan’s political theology, the essay asks questions about 

O’Donovan’s reading and usage of Christendom and tries to reason about the application of 

O’Donovan’s theology in a situation where Christendom no longer defines the western 

experience (or what has been called a predominantely post-Christendom context). An 

important question in the discussion is whether O’Donovan stays true to the heritage of 

Augustine, or if he, in theory as well as practice, tends to follow other voices within the 

theology of history. 

Keywords: Oliver O’Donovan, political theology, history, Augustine, City of God, 

Christendom 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sekulariseringstesens prognos om religionens minskande inflytande och offentlighet har 

alltmer kommit att ifrågasättas.1 Inom filosofi, sociologi och politik kan det snarare talas om 

att religionen gjort en återkomst eller återfått sin synlighet. I media och på debattsidor verkar 

ämnet vara ett återkommande tema – och då inte minst i förhållande till politiska frågor.2 En 

av flera faktorer som spelar in är migrationens påverkan på den religiösa kartan mot en större 

mångfald och pluralism. I denna situation finns det de som menar att det inte längre är 

hållbart att begränsa religionen enbart till den privata sfären och hävda dess irrelevans för 

politiska och samhälleliga frågor. Ola Sigurdson menar exempelvis att frågan inte längre 

handlar om huruvida religion och politik hör samman eller inte, utan snarare hur de hänger 

ihop.3 Vidare har religionens nya synlighet även inneburit en förnyad historisk blick bakåt, 

där det blivit tydligt att flera av modernitetens centrala värden har sina rötter i den kristna 

idétraditionen. Att bodelningen mellan religion och politik historiskt sett inte är lika självklar 

som ibland hävdats används av vissa som ett argument mot idén att politik bör grundas på en 

sekulär och universell, ”neutral”, utgångspunkt. Det sekulära är inte så sekulärt som det 

påstått sig vara, menar man. Samtidigt kan argumentet läsas på ett annat sätt; det sekulära är 

snarare en naturlig utveckling av det kristna arvet.4 Hur detta än förhåller sig fortsätter 

debatten om religionens roll i politiken. Frågan aktualiseras särskilt i de sammanhang där 

politik explicit bedrivs utifrån religiösa bevekelsegrunder. I detta skifte från en sekulär till en 

religiös utgångspunkt för politiken träder ofrånkomligen ett antal nya faktorer in på arenan. 

Bland dessa är synen på historien; på dess ursprung, utveckling och dess potentiella mål. Från 

ett kristet, teologiskt perspektiv kan frågan om det politiska inte behandlas utan hänsyn till det 

                                                 

1 För en svensk redogörelse på området, se Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet: religion, modernitet, 

politik (Göteborg: Glänta Produktion, 2009). 
2 För att göra ett axplock av aktuella exempel kan nämnas Yasri Khans avhopp från Miljöpartiet, efter att hans 

religiösa praktik mött kritik. Se exempelvis Karin Eriksson och Lind Lund, ”Yasir Khan (MP) ville inte ta 

kvinnor i hand…”, Dagens Nyheter, 2016-04-20, http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-mp-ville-inte-ta-

kvinnor-i-hand-tar-tillbaka-kandidatur/ och Annika Ström Melin, ”Yasri Khan: ’Inte i min vildaste fantasi…”, 

Dagens Nyheter, 2016-05-01, http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-inte-i-min-vildaste-fantasi-kunde-

forestalla-mig-att-bli-utpekad-pa-det-har-sattet/. 
3 Sigurdson, 10. 
4 För en diskussion om relationen mellan det sekulära och det kristna arvet och samtiden som ”postkristen”, se 

exempelvis David Thurfjell, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen (Stockholm: Molin & 

Sorgenfrei, 2015) och Mattias Martinson, Postkristen teologi: experiment och tydningsförsök (Göteborg: Glänta 

Produktion, 2007). 

http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-mp-ville-inte-ta-kvinnor-i-hand-tar-tillbaka-kandidatur/
http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-mp-ville-inte-ta-kvinnor-i-hand-tar-tillbaka-kandidatur/
http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-inte-i-min-vildaste-fantasi-kunde-forestalla-mig-att-bli-utpekad-pa-det-har-sattet/
http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-inte-i-min-vildaste-fantasi-kunde-forestalla-mig-att-bli-utpekad-pa-det-har-sattet/
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större narrativet om världens skapelse, fall och frälsning, dvs. om historiens ”ut-veckling”. 

Människans samvaro och politiska agerande i världen relateras utifrån ett sådant perspektiv 

till Guds handlande i historien – även om denna relation självklart kan beskrivas på ett antal 

olika sätt. Det är med denna relation i åtanke, och med den större diskussionen om religionens 

politiska roll, som denna text är skriven. 

1.2 Problemformulering och syfte 

Denna uppsats diskuterar relationen mellan historiesyn, politisk teologi och ecklesiologi hos 

Oliver O’Donovan. Mer specifikt undersöker den hur O’Donovans syn på historien påverkar 

hans förståelse av det politiska, och hur denna förståelse i sin tur påverkar hur han ser på 

kyrkans politiska uppgift. Slutligen förs en kritisk utvärdering av resultatet, där rimligheten i 

O’Donovans politiska teologi diskuteras. De vägledande frågeställningarna är följande: 

- Hur ser O’Donovan på historien och Guds handlande i historien? 

- Vad får O’Donovans historiesyn för konsekvenser för hans politiska teologi? 

- Utifrån dessa båda (historiesyn och politisk teologi), vilken politisk roll får kyrkan i 

O’Donovans teologi? 

- Vilka styrkor och svagheter finns i O’Donovans politiska teologi? 

Den sistnämnda frågan diskuteras i förhållande till ett teoretiskt ramverk som presenteras i en 

inledande historisk översikt över västerländsk historiesyn och politisk teologi. Förutom att 

diskutera och klargöra O’Donovans teologiska projekt är förhoppningen att uppsatsen kan 

utgöra ett bidrag in i den större, pågående debatten om religion och politik som antyds i 

inledningen. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen rör sig inom de bredare fälten historieteologi, politisk teologi och ecklesiologi, 

men berör specifikt kyrkans politiska roll i historien. Denna fråga diskuteras specifikt utifrån 

Oliver O’Donovans politiska teologi och rör sig därför inom en västerländsk kontext. En 

avgränsning inom denna kontext som dock kan vara viktig att notera är att uppsatsen inte 

diskuterar Martin Luthers tvåregementslära, trots dess relevans särskilt i en svensk kontext. 

Detta vägval motiveras utifrån en för uppsatsen bredare avgränsning att inte behandla 

positioner som tenderar att separera kyrka och samhälle och därmed nedtona kyrkans politiska 
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karaktär.5 Ytterligare en anledning till denna begränsning är att O’Donovan inte själv för 

någon längre diskussion med denna tradition.6 

1.4 Metod och teori 

Uppsatsens huvudsakliga material utgörs av utvalda texter av Oliver O’Donovan. Detta 

material bearbetas genom en närläsning och teologisk idéanalys med särskilt fokus på 

historiesyn, politisk teologi och ecklesiologi. Resultatet av denna bearbetning diskuteras 

sedan i relation till en teoretisk bakgrund, som presenteras nedan. 

1.4.1 Systematisk teologi 

Uppsatsen som sådan är en systematisk teologisk analys av politisk teologi. Ett sådant arbete 

relaterar och prövar teologiska positioner i förhållande till tidigare teologi och söker genom 

kritisk dialog att testa nya möjligheter för teologin. Både uppsatsens kritiska prövning och 

dess konstruktiva ansats sker alltså inifrån ett systematisk teologiskt perspektiv och söker 

därför inte granska teologins innehåll ”utifrån”. I detta är den systematiska teologin inte unik. 

Som Alasdair MacIntyre skriver: ”all reasoning takes place within the context of some 

traditional mode of thought, transcending through criticism and invention the limitations of 

what had hitherto been reasoned in that tradition”. Det är inte en systematisk teologi de novo, 

utan relaterar och står i dialog med vad som tidigare sagts. Som sådan är den ett deltagande i 

”an historically extended, socially embodied argument”.7 

För teologin utgörs denna tradition i huvudsak av den kristna kyrkans 2000-åriga historia av 

praktik och reflektion med grund i Skriften. Kyrkans tradition tjänar därmed som en teori 

utifrån vilken teologin prövas. Uppsatsen inleds därför med en historisk översikt om 

historiesyn och dess relation till kyrkans politiska roll (Kap 2), vilken får tjäna som en 

teoretisk bakgrund gentemot vilken O’Donovans politiska teologi situeras och prövas. Oavsett 

noggrannhet kommer en sådan historisk översikt alltid att påverkas av de urval av röster som 

får komma till tals. Här gör jag inte anspråk på att vara heltäckande, utan söker genom ett 

antal historiska nedslag att göra någorlunda rättvisa åt den mångfald och utveckling som 

                                                 

5 För en diskussion om Luthers tvåregementslära och tudelningen av det andliga och politiska, se Roland Spjuth, 

Kristen moralhistoria: Sökandet efter det goda livet (Örebro: Bokförlage Libris, 2006), 100-106. 
6 O’Donovan för aldrig någon längre diskussion om uppdelningen mellan de två regementena, men omnämner 

det på ett par ställen, och då främst i kritisk ton. Se exempelvis Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations: 

Rediscovering the roots of political theology (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 196. 
7 Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 2nd ed (Notre Dame, IN: University of Notre 

Dame Press, 1984), 222. Det bör dock noteras att min metod inte är direkt kopplad till MacIntyres större 

resonemang om kriterier för att utvärdera traditioners rationalitet och överlevnad över tid. 
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präglar kyrkans 2000-åriga tradition. Ett särskilt fokus ges dock åt de röster som jag anser haft 

en viktig idéhistorisk och politisk-teologisk påverkan.8 Vidare begränsas omfånget till en 

specifikt västerländsk kontext, utifrån att det är denna kontext som O’Donovan befinner sig i 

och adresserar. 

Hur en traditions utveckling utvärderas är självklart en komplex fråga, men en viktig fråga 

berör traditionens förmåga att hantera förändring. Den teologiska reflektionen pågår aldrig i 

ett vakuum utan relaterar till en specifik kontext. Yttre faktorer, såsom politiska eller 

kulturella omvälvningar, utmanar teologin att formulera och om-formulera sig i en ständigt 

föränderlig kontext. Roms kristnande, nationalstatens framväxt och Christendoms slut är ett 

bara ett fåtal exempel på skeenden som fordrat en respons från teologin – och som teologin 

dessutom ”svarat” på på ett antal olika sätt. Ted Peters beskriver teologens uppgift enligt 

följande: ”[to] explicate the meaning of Christian symbols with conscious attention to the 

understanding of reality regnant in the particular context within which they are working”.9 I 

prövningen av Oliver O’Donovans politiska teologi är därför en central fråga hur hans teologi 

relaterar till den västerländska, politiska erfarenheten. Gör han rättvisa åt denna kontext? 

Svarar hans politiska teologi på de utmaningar som den politiska utvecklingen i väst 

presenterar?  

Det är dock inte kontexten som sådan som bestämmer teologins innehåll. På ett mer 

grundläggande plan beskriver Peters den systematiska teologin som ”evangelical explication”. 

Teologin söker som sådan att beskriva och adressera samtiden i ljuset av evangeliet. I denna 

ansats gör den anspråk på evangeliets förmåga att göra tillvaron mer begriplig. Kontexten har 

alltså varken första eller sista ordet i teologin. Redan i teologins ansats att beskriva sin kontext 

är ett antal grundläggande antaganden om verkligheten verksamma – antaganden som är 

givna utifrån Skriften och den kristna traditionen. Den systematiska teologin är därför 

“basically world-constructing” och ”attempts to provide the most adequate, intelligible, and 

meaningful explanation of the basic structures of reality”.10 Detta försök att förklara tillvaron 

innehåller dock, enligt Peters, ett ofrånkomligt spekulativt inslag. “[Systematic theology] is 

essentially a thinking discipline that engages in conjectural reflection”, och vidare, “It 

employs the powers of imagination to make new connections and draw out implications for 

                                                 

8 En viktig avgränsning här är att jag inte diskuterar Luthers tvåregementslära, som nämnt i avsnitt 1.3. 
9 Ted Peters, God – The World’s Future: Systematic Theology for a New Era, 2nd ed (Minneapolis, MN: 

Fortress Press, 2000), 75. 
10 Peters, 72. 
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differing modes of understanding.” Det rör sig dock inte om godtyckliga gissningar eller 

teorier, utan vad Peters beskriver som ansvarsfull spekulation. Här finns ett kreativt inslag, 

där fantasin och föreställningsförmågan utgör resurser i den teologiska reflektionen. Den 

systematiska teologin strävar efter koherens: ”Each of the central Christian teachings must be 

seen in coherent relations to the others. To be a system the various parts of a theology must 

cohere with one another – that is, they must imply and not contradict one another”.11 

Sammantaget framträder här ett antal kriterier för den systematiska teologin. Är den rimlig i 

sin beskrivning av tillvaron? Gör den rättvisa åt ”verkligheten”? Är den koherent och 

begriplig? Och, inte minst, är den genom dessa ansatser trogen evangeliet? 

1.5 Material 

1.5.1 Författarporträtt: Oliver O’Donovan 

Oliver O’Donovan (f. 1945) är en brittisk etiker och politisk teolog. Han är för närvarande 

Professor Emeritus i kristen etik och praktisk teologi på School of Divinity, New College i 

Edinburgh.12 Han har tidigare varit Regius Professor i etik och pastoral teologi på University 

of Oxford (1982-2006) och har innan dess undervisat på Wycliffe Hall, Oxford (1972-1977) 

och Wycliffe College, Toronto (1977-1982). Han är ordinerad präst inom Church of England 

och har deltagit i ekumeniskt arbete och medverkat i kyrkans generalsynod.13 

O’Donovan är familjens första anglikan, med katoliker och metodister på vardera sida av 

släkten. Till Church of England hittade han redan som ung och fick sin fostran i en 

evangelikal del av anglikanska kyrkan – något som han själv beskriver som en viktig 

påverkan. Det evangelikala fokuset har förstärks genom O’Donovans teologiska studier, 

vilket resulterat i ”a strong commitment to the Scriptures as the norm of all theology, a central 

emphasis on the atoning death of Christ, and […] a belief that God’s reality is inward as well 

as outward”.14 O’Donovans betoning på Bibelns centrala roll för bedrivandet av teologin syns 

tydligt i hans böcker som återkommande knyter an till bibliska teman och texter och inte 

                                                 

11 Peters, 73. 
12 O’Donovan var professor mellan åren 2006-2013, innan han blev emeritus. 
13 The University of Edinburgh, ”Professor Oliver O’Donovan”, The University of Edinburgh, 

http://www.ed.ac.uk/divinity/staff/bio.php?uun=oodonova&search=3 (åtkomst 2016-04-26).  
14 Rupert Shortt, God’s Advocates: Christian Thinkers in Conversation (Grand Rapids, MI: William B. 

Eerdmans Publishing Company, 2005), 265. 

http://www.ed.ac.uk/divinity/staff/bio.php?uun=oodonova&search=3
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sällan ger sig i kast med längre exegetiska utläggningar.15 Om relationen mellan Bibeln och 

teologin kan O’Donovan skriva: ”Theory has to respond to the concepts found in Scripture, 

and its adequacy as theology will be measured by how well it has responded to them”.16 

Även om O’Donovan är rotad i en anglikansk-evangelikal tradition ser han sig som 

ekumeniskt influerad. Som sin läromästare nämner O’Donovan Augustinus, om vilken han 

kan säga: ”of all the Church Fathers the one who speaks most eloquently both to Catholic and 

Protestant concerns”.17 Karl Barth har varit viktig för O’Donovans förståelse för teologins 

uppgift, samtidigt som han på etikens område snarare sällar sig till den amerikanska etikern 

Paul Ramsey. Ramsey har i sin tur lett O’Donovan vidare till Hugo Grotius, som varit en 

central gestalt i O’Donovans politiska teologi. Denna breda ekumeniska influens summerar 

O’Donovan något tillspetsat när han säger att han ”learned how to read Karl Barth from a 

Jesuit”.18 

O’Donovan är gift med Joan Lockwood O’Donovan, som även hon skriver inom politisk 

teologi. Tillsammans har de skrivit två historiska böcker om politisk teologi: From Irenaeus 

to Grotius: A Sourcebook in Christian Political Thought (1999) och Bonds of Imperfection: 

Christian Politics Past and Present (2004). Några av Oliver O’Donovans egna centrala verk 

inkluderar Resurrection and Moral Order: An Outline of Evangelical Ethics (1986/1994), The 

Desire of the Nations: Rediscovering the Roots of Political Theology (1996) och The Ways of 

Judgement (2005). Dessa tre kan sägas utgöra en sorts trilogi, där O’Donovan inledningsvis 

skissar på en evangelikal etik (i Resurrection) som sedan blir grunden för de två kommande 

böckerna om politisk teologi och politisk etik (Desire och Judgement).19 Efter denna trilogi 

har sedan en annan påbörjats, där de två första böckerna hunnit publiceras. Serien heter Ethics 

as Theology och inkluderar hittills Self, World, and Time (2013) och Finding and Seeking 

(2014). Den sista boken Entering into Rest väntar fortfarande på att publiceras. Utöver dessa 

                                                 

15 Se exempelvis Craig Bartholomew, Jonathan Chaplin, Robert Song och Al Wolters, A Royal Priesthood? The 

Use of the Bible Ethically and Politically: A Dialogue with Oliver O’Donovan (Carlisle: Paternoster Press, 

2002), 20-21 om O’Donovans användning av Bibeln i sin teologi. 
16 O’Donovan, The Desire of the Nations, 15. 
17 Shortt, 265. 
18 Ibid. 
19 Även om O’Donovan själv beskriver de två sistnämnda böckerna som ”politisk teologi” och ”politisk etik” är 

han senare tveksam till den uppdelningen. För relationen mellan politisk teologi/politisk etik och de båda 

böckerna, se O’Donovan, The Desire of the Nations, ix, 14-15 och Oliver O’Donovan, The Ways of Judgement 

(Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005), ix-xv. 
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nämnda verk har O’Donovan behandlat en rad olika ämnen i sitt författarskap, från 

Augustinianism och anglikansk teologi till bioetik, sexualetik och rättfärdigt krig-teori.20 

1.5.2 O’Donovans teologi 

O’Donovans teologi kan kortfattat summeras i att han ser bibliska motiv och modeller som 

relevanta för förståelsen av politik och politisk auktoritet idag. För att göra samhället och 

politiken begriplig behövs det ett större tolkningsramverk, vilket för O’Donovan innebär ett 

teologiskt ramverk. Detta menar han saknas i en sekulär och liberal modernitet, vilket i någon 

mån gör dess tillvaro obegriplig: ”the late-modern world is in various respects 

incomprehensible, which is another way of saying that its secular reason is not wholly 

reasonable.”21 Här finns en viss överlappning med Alasdair MacIntyres och John Milbanks 

kritik av sekulär modernitet, även om O’Donovan inte i samma grad som dessa målar upp ett 

förfall-narrativ.22 Vid en första anblick kan O’Donovans projekt se ut som ett försök att 

återinföra Christendom, den storhetstid då kyrkan stod i nära förbindelse med den politiska 

makten och där samhället som sådant förstods just utifrån ett teologiskt tolkningsramverk. 

O’Donovan är dock tydlig med att han inte söker en sådan tillbakagång. Han betonar: ”It is a 

post-Christendom politics that my faith has to engage with”.23  

O’Donovans relevans i nutida kristen etik och politisk teologi är svår att missa. Ett flertal 

böcker är skrivna som går i dialog med eller på olika sätt bygger vidare på O’Donovans 

projekt. Här bör särskilt nämnas Craig Bartholomew m.fl. A Royal Priesthood? The Use of 

the Bible Ethically and Politically: A Dialogue with Oliver O’Donovan (2002) och Robert 

Song m.fl. The Authority of the Gospel: Explorations in Moral and Political Theology in 

Honor of Oliver O’Donovan (2015). Även teologiska tidskrifter såsom Studies in Christian 

Ethics, Scottish Journal of Theology och Political Theology har ägnat näst intill hela nummer 

                                                 

20 Paul Doerksen skriver bland annat: ”Oliver O’Donovan’s scholarship in the field of Christian ethics is 

important and provocative. His impressive body of work thus far ranges across issues of Augustinian though, 

Anglican theology, bioethics, just war theory, deterrence, liberation theology and more”. Paul Doerksen, 

”Christology in the Political Theology of Oliver O’Donovan”, The Mennonite Quarterly Review 78 (July 2004), 

433. 
21 Shortt, 249. 
22 Jmf med MacIntyre, After Virtue och John Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, 

2nd ed (Oxford: Blackwell Publishing, 2006). 

Se även Shortt, 250-251, där O’Donovan beskriver senmodernitetens belägenhet: ”It lives off a starvation-kit in 

which only a few limited and fragmentary thoughts are left over from what was once a more nourishing 

understanding of society and government – a theological one”. 
23 Shortt, 249. 
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åt O’Donovans verk.24 Från olika håll beskrivs hans arbete som ”important and provocative” 

och ”like a drink of cold water on a hot day”, och vidare, ”O’Donovan’s work ranges widely 

and penetrates deeply”.25 

Särskilt intressant för uppsatsens ämne är O’Donovan utifrån sin ambition att föra samman 

två annars kontrasterande perspektiv inom kristen etik och politisk teologi. Med början i 

Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics (1986) försöker 

O’Donovan förena en naturlig/skapelse-orienterad etik med en kyrklig/gudsrikes-/Kristus-

orienterad. Där dessa perspektiv i vanliga fall tenderar att bli en källa till olika positioneringar 

i fråga om historiesyn och kyrkans politiska agerande i världen hör de i O’Donovans etik 

oundvikligen samman. O’Donovan skriver om denna uppdelning: 

This invites a comment upon a debate which occupied too much attention, the debate 

between the so-called ’ethics of the kingdom’ and the ’ethics of creation’. This way of 

posing the alternatives is not acceptable, for the very act of God which ushers in his 

kingdom is the resurrection of Christ from the dead, the reaffirmation of creation. A 

kingdom ethics which was set up in opposition to creation could not possibly be interested 

in the same eschatological kingdom as that which the New Testament proclaims.26 

Samuel Wells och Ben Quash beskriver O’Donovan utifrån detta som ”a kind of bridge figure 

between ecclesial ethics and universal ethics”.27 

Förutom att försöka sammanföra de annars kontrasterande perspektiven av 

skapelse/uppståndelse är Resurrection även av intresse utifrån att det är här som O’Donovan 

tydligast beskriver sin historiesyn. Denna utgör sedan ett ramverk för hans förståelse av det 

politiska, vilket han redogör för i de två följande böckerna The Desire of the Nations: 

Rediscovering the Roots of Political Theology (1996) och The Ways of Judgement (2005). Om 

Resurrection utgör ramverket kan dessa två sägas utveckla dess implikationer för politisk 

teologi och för kyrkan som en politisk entitet. Dessa tre verk utgör därför huvudfokuset i 

uppsatsen (kompletterat av O’Donovans två första böcker i serien Theology as Ethics, se 

1.5.1). 

                                                 

24 Se exempelvis Studies in Christian Ethics, 11:2 (1998), Scottish Journal of Theology, 54.1 (2001) och 

Political Theology, 9.3 (2008). 
25 Se Doerksen, 433 och Bartholomew m.fl., 19, 39. 
26 Oliver O’Donovan, Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics, 2nd ed (Grand Rapids, 

MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994), 15. 
27 Samuel Wells och Ben Quash, Introducing Christian Ethics (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010), 191. Se 

vidare deras uppdelning av vad de kallar för ”universal ethics” och ”ecclesial ethics”. 
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1.6 Forskningsöversikt 

1.6.1 Oliver O’Donovan: forskning, dialog och kritik 

Mycket har skrivits om Oliver O’Donovan och många har byggt vidare på hans teologiska 

projekt. Som redan nämnt går Craig Bartholomew m.fl. i omfattande dialog med O’Donovan i 

frågan om bibeltolkning och Bibelns etiska och politiska roll inom teologin i A Royal 

Priesthood? The Use of the Bible Ethically and Politically: A Dialogue with Oliver 

O’Donovan (2002). Framstående teologer och exegeter såsom N.T. Wright, Jonathan Chaplin 

och Bernd Wannenwetsch ingår bland bokens skribenter. Wannenwetsch bygger även vidare 

på O’Donovans arbete i Political Worship: Ethics for Christian Citizenship (2004) där han 

diskuterar relationen mellan liturgi och etik.28 Från ett radikalreformatoriskt perspektiv är 

Paul G. Doerksens Beyond Suspicion: Post-Christian Protestant Political Theology in John 

Howard Yoder and Oliver O’Donovan (2009) särskilt intressant, där Doerksen som 

underrubriken avslöjar sätter O’Donovan i dialog med John Howard Yoder i frågor om 

bibeltolkning, pacifism och förståelsen av kyrkohistorien. En annan som tagit O’Donovans 

arbete vidare är Luke Bretherton. Bland annat sätter han O’Donovan i dialog med Alasdair 

MacIntyre kring möjligheten till en etisk diskurs mellan kristna och icke-kristna i Hospitality 

as Holiness: Christian Witness Amid Moral Diversity (2006). Särskilt intressant är hans 

Christianity and Contemporary Politics: The Conditions and Possibilities of Faithful Witness 

(2010) som använder sig av O’Donovan för att diskutera kyrkans relation till staten. 

O’Donovan placeras här tillsammans med teologer och etiker som John Milbank, William 

Cavanaugh, Stanley Hauerwas och den tidigare påven Johannes Paulus II. Vad som för dessa 

samman är övertygelsen om att kyrkan ”cannot simply derive an understanding of its political 

vision from outside of Christian belief and practice”.29 Trots överlappningar finns det även 

signifikanta skillnader mellan respektive projekt. Även om exempelvis Hauerwas och 

O’Donovan delar utgångspunkten att kyrkan har något eget att säga när det kommer till 

politik och etik skiljer de sig i frågan om vad kyrkans bidrag grundar sig i. Medan Hauerwas 

är tydligare exklusiv i sin betoning på Kristus som den kristna etikens källa innefattar etiken 

även en skapelsegiven ordning hos O’Donovan, som Kristus står i kontinuitet med. Likaså 

kan Doerksen rikta kritik mot O’Donovan för att han trots sin betoning på Kristus som källa 

                                                 

28 Se Luke Bretherton, Christianity & Contemporary Politics: The Conditions and Possibilities of Faithful 

Witness (Chichester, 2010), 21 och Shortt, 249. 
29 Bretherton, Christianity & Contemporary Politics, 17. Se även 53-57. 
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för en kristen etik ändå tenderar att relativisera Jesus eget exempel. Här menar Doerksen att 

det som John Howard Yoder kallar för ”Jesus politik” kan tjäna som ett korrektiv till 

O’Donovans projekt.30 Medan denna kritik i stora drag fortfarande sympatiserar med 

O’Donovan finns det andra som uppvisar mer grundläggande skiljaktigheter i sin kritik. 

Medan exempelvis Hauerwas och Doerksen delar O’Donovans kritik av sekulär liberalism 

finns det de som problematiserar denna kritik. Christopher J. Insole kritiserar O’Donovan för 

att ge en förenklad och felaktig bild av liberalismens historia och innehåll medan John Kent 

från en liknande utgångspunkt som Insole är kritisk till O’Donovans sammanblandning 

mellan kristen tro och politisk auktoritet.31 

1.7 Disposition 

Uppsatsens huvuddel är indelad i tre sektioner. Kapitel 2 ger en historisk översikt över 

västerländsk historiesyn och historieteologi. Denna tjänar som en introduktion och bakgrund 

till uppsatsens ämne. Vidare mynnar översikten ut i ett antal frågor och utmaningar som en 

politisk teologi behöver besvara och bemöta. Kapitel 3 redogör för Oliver O’Donovan, med 

fokus på historiesyn, politisk teologi och ecklesiologi. Kapitel 4 diskuterar slutligen 

O’Donovan politiska teologi och söker genom diskussionen att relatera denna till de 

utmaningar som presenterats i Kapitel 2. 

  

                                                 

30 Se Doerksen. Om spänningen mellan O’Donovans betoning på Kristus och hans tendens att relativisera 

densamma, se Doerksen, 447: ”The politics found in the life and death of Jesus may well provide the resources 

to fully grasp such connections and temptations.” 
31 Shortt, 61-63, 254-255. 
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2 Historien genom historien: en översikt 

Vad som följer nedan är en historisk översikt över västerländsk historiesyn, med särskilt fokus 

på historieteologi. Förutom att utgöra en historisk bakgrund inom vilken uppsatsens ämne 

situeras framträder här även ett antal frågor och utmaningar som en politisk teologi bör kunna 

besvara och bemöta. Dessa frågor och utmaningar återkommer sedan i diskussionen av Oliver 

O’Donovans historiesyn och politiska teologi. Intresset både i översikten och i de utmaningar 

som där framträder är hur kyrkans syn på historien och Guds handlande i historien påverkar 

hennes politiska roll.  

Det kan inledningsvis noteras att översikten inte gör anspråk på att vara heltäckande i sin 

redogörelse. Istället innehåller den ett antal historiska nedslag och försöker i detta att göra 

någorlunda rättvisa åt den mångfald som historiskt präglar denna fråga. Självklart görs ett 

vägval redan i det urval som presenteras. Vidare sträcker sig översikten längre än till att 

enbart utgöra en deskriptiv redogörelse. Genom redogörelsen förs även en kritisk diskussion 

som utvärderar de olika alternativen och som slutligen mynnar ut i de utmaningar som en 

politisk teologi bör kunna bemöta. 

2.1 Historien: inledande definition 

William A. Dyrness ger tre definitioner av historia som begrepp. I dess bredaste mening är 

historien ”the story of humanity’s past”. I en snävare mening är den ”the practice of 

recounting past events as a means of discovering meaning and establishing identity of a 

people”. Här är dess funktion uttalat och tydligt kopplat till en viss gemenskap eller tradition. 

I västvärlden har denna koppling skjutits åt sidan för att ge utrymme åt en mer ”objektiv” syn 

på historien. Denna historieskrivning beskriver Dyrness som ”a highly specialized discipline 

that uses written or material sources to critically recounstruct past events and periods”. I 

samtliga fall, inklusive det sistnämnda, inkluderar historien ”not only a selective chronology 

of events, but also an interpretation of those events”. Även en påstått objektiv granskning av 

historien inkluderar både selektiva och tolkande element. Vidare återspeglar denna tolkning 

”the worldview of those whose story is being told, including both epistemological […] and 
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philosophical or religious commitments about the nature of reality”.  Utifrån en sådan 

definition finns det ingen historieskrivning ”som sådan”. Historien är alltid någons historia.32 

2.2 Västerländsk historiesyn och Bibeln 

En historisk överblick över västerländsk historiesyn tar vanligtvis sin början i antikens 

Grekland, ca 500-300 f.Kr. Under denna tid uppstår en tradition av historieskrivning och 

historieberättande som har sitt centrum i det homeriska eposet. Bland dem som anses vara de 

första historikerna återfinns här Thukydides och Herodotos – den senare kallad 

”historieskrivningens fader”.33 Dyrness noterar dock att ”these early histories displayed no 

interest in events beyond their own shores”.34 Istället återfinns den första universella 

historieskrivning, enligt Dyrness, inom den judisk-kristna traditionen med dess beskrivning av 

Gud som Skaparen och hela världens Herre. 

Här utgör Basileios den stores (329-379) homilier utifrån den bibliska skapelseberättelsen ett 

intressant exempel.35 I dessa skriver han om tidens början i begynnelsen, och att denna tid 

också har ett slut: ”Det som har begynt i tiden måste nödvändigtvis också få ett slut i tiden. 

Om skapelsen har en början i tiden tvivla då inte på dess slut”.36 Detta ställer Basileios i 

kontrast till en cyklisk förståelse av tiden och historien.37 Den värld som ryms inom tidens 

ramar är ”både en skola och en övningsplats, där människors själar skulle undervisas”.38 Det 

är ”den plats där de lär känna Gud”.39 Historien har således en funktion. Vidare föregås 

skapelsen av en evig tillvaro som står bortom tidens ramar, i vilken historien också har sitt 

mål.40 Historien och tiden som sådan hör alltså skapelsen till, men står i relation till denna 

eviga tillvaro. 

Det bibliska vittnesbördet etablerar alltså skapelsen som det ramverk inom vilket historiens 

drama utspelar sig, och historien är i sin tur själva arenan för Guds handlande med världen. I 

                                                 

32 William A. Dyrness, ”History” i Global Dictionary of Theology: A Resource for the Worldwide Church, ed. 

William A. Dyrness and Veli-Matti Kärkkäinen (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2008), 400. 
33 Jayne Svenungsson, Den gudomliga historien: Profetism, messianism och andens utveckling (Göteborg: 

Glänta Produktion, 2014), 17.   
34 Dyrness, 400.  
35 Basileios den store, Hexaemeron: Nio homilier om skapelsen, översatt av Stig Y. Rudberg, (Skellefteå: Artos 

Bokförlag, 1998), 13. Dessa homilier baseras på skapelseberättelsen i 1 Mos 1:1-25. 
36 Basileios, I.3, 26. 
37 Det är också med skapelseberättelsens ord som Basileios ger respons på grekernas resonemang om odelbara 

kroppar och världsliga element: ”I begynnelsen skapade Gud…”. Basileios, I.2, 24-25. 
38 Basileios, I.5, 28. 
39 Basileios, I.6, 29. 
40 Basileios, I.5, 27. 
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både GT och NT antar detta drama universalistiska drag: löftet blir givet om att alla folk en 

dag ska tillbe Israels Gud, och Jesus sänder ut sina lärjungar med uppdraget att kalla nya 

lärjungar från alla folk och språk. I dess centrum står Kristus-händelsen och kyrkan, i vars ljus 

resten av historien tolkas. Jayne Svenungsson beskriver det kristna anspråket som ”inget 

mindre än att historiens själva mål och mening fått en ny innebörd genom Jesus död och 

uppståndelse”.41 Här finns spänningen mellan ”redan nu” och ”ännu inte”; Kristus-händelsen 

har förändrat historien redan nu, men pekar även fram mot en kommande fullbordan vid 

historiens slut, när Jesus kommer åter. Redan här går det att ana att historieskrivningen som 

sådan och tolkandet av historien är viktiga komponenter för teologin. ”När kristendomen 

växer fram under de första århundradena av vår tideräkning spelar historieskrivandet en 

central roll”, skriver Svenungsson, och vidare ”använder sig [den unga kyrkan] i väsentlig 

grad av teologiska tydningar av historien för att konstituera sig som tradition”.42 

2.3 Augustinus och Eusebius 

Vad som vanligen anses vara ett första försök till att formulera en kristen förståelse av 

historien i större skala är Augustinus Guds stad (skriven mellan åren 413-427). Snarare än att 

beskriva en tydlig rörelse genom historien skriver Augustinus här om två tendenser inom 

historien, som ska förstås som konstanta. Dessa beskriver Augustinus som två städer, Guds 

stad och den jordiska staden, som står i ett ständigt spänningsförhållande. Dessa båda städer 

betecknar människans agerande i världen, båda med sin specifika början och slut: där den 

jordiska staden grundar sig i det mänskliga högmodet och har sitt slut i döden grundar sig 

Guds stad på kärleken och har det eviga livet som sitt slutmål. Viktigt för Augustinus är att 

Guds stad aldrig fullbordas i sin helhet på jorden, inom historien. Spänningen mellan Guds 

stad och den jordiska staden inväntar sin upplösning först vid historiens slut.43 

Denna beskrivning av historien ställer sig i tydlig kontrast till en av Augustinus föregångare, 

nämligen kyrkohistorikern Eusebius. I sin Kyrkohistoria (skriven under 300-talet) gör 

Eusebius en teologisk tolkning av det romerska imperiets kristnande, med kejsare Konstantin 

som dess centrala gestalt.44 Eusebius beskriver rörelsen från en förföljd martyrkyrka till 

                                                 

41 Svenungsson, Den gudomliga historien, 15. 
42 Ibid. 
43 För en nutida översättning se Augustinus, The City of God, översatt av William Babcock (Hyde Park, NY: 

New City Press, 2012). På svenska finns endast delar översatta, se Augustinus, Guds stad: De utfästa målen, bok 

IXX-XXII, översatt av Bengt Ellenberger (Skellefteå: Artos Bokförlag, 1997). 
44 För svensk översättning se Eusebios, Kyrkohistoria, översatt av Olof Andrén, 3e upplagan (Skellefteå: Artos 

Bokförlag, 2007). 
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statligt sanktionerad religion och tolkar detta som Guds handlande i historien. Svenungsson 

beskriver hur Eusebius historieskrivande ”syftar till att påvisa hur Guds plan för världen 

sammanfaller med historiens faktiska gång”, vilket i sin tur ”tillhandahåller […] en teologisk 

underbyggnad för Konstantins styre och i förlängningen för hela det romerska 

statskyrkosystemet”.45 Augustinus konfliktperspektiv i Guds stad kontrasteras här med 

”symbiosen mellan kyrka och politisk makt”, mellan ”den här världens ordningar och Guds 

eviga ordningar”.46 I någon mening kan gudsstaden i Eusebius Kyrkohistoria sägas ha 

realiserats i den jordiska staden Rom. Här finns hos Eusebius en tydlig symbios mellan Guds 

frälsningshistoria och världens historia. Utifrån ett sådant perspektiv kan det inte förstås som 

annat än ett nederlag när det romerska riket till följd av interna konflikter och germanska 

invasioner slutligen rör sig mot sin oundvikliga upplösning. För Augustinus är inte detta ett 

problem på samma sätt som för Eusebius. Spänningen mellan Guds stad och den jordiska 

staden förläner Augustinus en ambivalens i sin tolkning av historien, och således knyts inte 

gudsstadens öde till Roms.47 Ur Augustinus synvinkel är Rom snarare redan från början 

sinnesbilden för världsstaden.48 Detta innebär dock inte att Augustinus förkastade Roms 

kristnande i sig. Denna nya situation tog han på stort allvar och såg som en teologisk 

utmaning. Här kan han exempelvis diskutera vad det innebär för en kejsare att vara kristen. 

Den utmärkande skillnaden i Augustinus är dock att det inte ytterst sett är till Rom som han 

knyter sitt hopp om gudsstadens förverkligande. Här finns hos Augustinus en beredskap på att 

historien kan ta andra vändningar.49 

Dessa två olika sätt att förstå Guds handlande i historien hos Eusebius och Augustinus 

korrelerar med två olika förståelser av kyrkans roll i historien, som senare finner ekon genom 

kyrkans och teologins utveckling. Likställandet mellan historiska skeenden och Guds 

handlande i Eusebius historieteologi leder oundvikligen till att ansvaret för historien läggs på 

kyrkans axlar. Visserligen är det fortfarande ytterst sett Gud som agerar, om än genom 

kyrkan. Men den naturliga reaktionen på romarrikets fall är att försöka återfå kontrollen. Så 

länge Guds frälsningshistoria utläses och likställs med världens utveckling förblir det kyrkans 

                                                 

45 Svenungsson, Den gudomliga historien, 61. 
46 Svenungsson, Den gudomliga historien, 64-65. 
47 Se Svenungsson, Den gudomliga historien, 65. Svenungsson skriver: ”För Augustinus är den här världens 

ordningar, inklusive kyrkan, aldrig identiska med Guds ordningar. Den sanna historien, Guds djupaste avsikt 

med skapelsen, ligger förborgad i den sekulära historien”. 
48Spjuth, 59-60. 
49 Spjuth, 61-63. 
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uppgift att styra historien i rätt riktning. På ett politiskt plan får detta uppenbara följder; 

kyrkan är av direkt intresse att påverka och forma den politiska makten. Det ideala är en 

symbios dem emellan, en förening mellan världsstaden och gudsstaden. Hos Augustinus antar 

kyrkan en annan roll. Kyrkan, som för Augustinus lever i förebådandet av den kommande 

gudsstaden, befinner sig istället i ett spänningsfält. Roland Spjuth beskriver:  

Augustinus konfliktsperspektiv betyder att kyrkans medlemmar lever i dubbla världar. 

Som delaktiga av en ny tidsålder lever de som församlingsmedlemmar efter Gudsrikets 

lagar samtidigt som de i bön och goda gärningar skall söka den världsliga stadens bästa.50 

Detta spänningsförhållande ”innebär en svår balansgång”, tillägger Spjuth. Notera att 

Augustinus ambivalens över historien inte innebär att kyrkan drar sig undan eller frånsäger 

sig sitt ansvar. Här finns, liksom hos Eusebius, ett politiskt uppdrag för kyrkan, i historien. 

Kyrkan skall söka den världsliga stadens bästa och uppmuntra det hon tycker sig skönja av 

Guds handlande i världens politiska och historiska skeenden. Men då spänningen mellan 

världsstaden och gudsstaden väntar sin upplösning först vid tidens slut avstår hon från alla 

ambitioner att ta kontroll över och styra historien i rätt riktning, av den enkla anledningen att 

hon ännu inte vet vilken denna riktning är. Här går det att hävda att det i Augustinus tudelning 

av de två städerna finns en inbyggd tveksamhet inför en alltför nära relation mellan kyrkan 

och den politiska makten.51 I väntan på gudsstadens slutgiltiga uppenbarande försöker kyrkan 

tolka sin tid och Guds handlande så gott hon kan. Hon kan visserligen ana skeenden och en 

riktning, men kan inte inom historiens lopp uttala sig med säkerhet. Svenungsson skriver: 

”ytterst är kyrkan en främling i världen, en pilgrim på väg mot sin sanna hemvist. Som sådan 

måste den leva i väntan och bida sin tid”.52 Som vi redan konstaterat innebär inte denna 

väntan en passivitet. Kyrkan agerar, om än provisoriskt. I hennes agerande vänder hon sig inte 

till historien som sådan för vägledning, utan till hennes eget liv, som möjliggjort och tolkat 

genom Kristushändelsen. 

                                                 

50 Spjuth, 60. 
51 Här ska det dock tilläggas att Augustinus Guds stad är öppen för en mängd olika läsningar, vilket är uppenbart 

i teologihistorien. Vidare bör tilläggas att Augustinus kunde förespråka en positiv användning av makten för 

kyrkans sak, exempelvis i hanteringen av heretiker (som i exemplet med donatismen och manikeismen). 

Augustinus var dessutom en förespråkare för rättfärdigt krig och såg inte ett problem i kyrkans deltagande i 

detta. Att jag här främst betonar Augustinus konfliktperspektiv mellan de två städerna är för att denna aspekt av 

hans tänkande skapar en kontrast mot Eusebius och på så sätt tydliggör dem som två alternativ. 

För olika läsningar av Augustinus, se exempelvis Spjuth, 61-62. Spjuth skriver att ”Augustinus tycks alltid se 

makten som ambivalent”, samtidigt som hans tankar verkar leda till ”hoppet om att ett kristet rike kan ersätta den 

pågående kampen mellan två riken”. 
52 Svenungsson, Den gudomliga historien, 65. 
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2.4 Joakim av Floris 

Efter romarrikets fall var det Augustinus historieläsning, snarare än Eusebius, som kom att bli 

dominerande inom den västerländska teologin.53 Det ska dröja länge innan Augustinus 

ambivalens utmanas. Det är nämligen inte förrän en bra bit in i medeltiden som en värdig 

utmanare kliver in på arenan. Denne utmanare är cistercienabboten Joakim av Floris (född ca 

1135), som trots sitt nytänkande i grunden bygger på den augustinska traditionen.54 

Där Augustinus Guds stad beskriver ett konstant tema genom den mänskliga historien sker 

något nytt i och med Joakim. Utifrån en uppenbarelse om treenighetens mysterium utvecklar 

Joakim en historieteologi som placerar Guds tre personer i olika skeden av 

frälsningshistorien.55 Liksom kyrkan tidigare gjort skiljer Joakim mellan Faderns tidsålder, 

kopplat till GT:s tid, och Sonens, som inleds i och med Kristus. Vad som utmärker Joakims 

historieskrivning är att han lägger till en tredje tidsålder, Andens tid. Denna tid beskrev 

Joakim som det ”ideala tillståndet” som ”alltjämt [väntade] på sitt förverkligande i en nära 

förestående jordisk framtid”.56 Denna tidsålder ska anden, inom historien, ”utgjutas till fullo 

och bringa jordisk fred och välgång”.57 Här bryts Augustinus ambivalens och dess åtföljande 

skepticism inför världens inomhistoriska utveckling. Här är det viktigt att notera att den 

Andens tidsålder som Joakim talar om inte är av eskatologisk karaktär, utan är en 

inomhistorisk företeelse. Inte heller utesluter denna fullbordan inom historien tron på ett 

historiens och tidens slut i eschaton.58 Vid en första anblick verkar Joakims historieteologi 

postulera en slutlig försoning mellan Guds stad och den jordiska staden, och på så sätt 

fortsätta Eusebius tradition. Här håller Joakim dock fast vid en tydligare augustinsk 

ambivalens inför världens makter. Därför kan han kvarhålla att ”kyrkans roll inte [består] i att 

vara en rivaliserande politisk makt till den här världens riken, utan snarare i att vara Guds 

lidande tjänare som tålmodigt vittnar om en högre och sanning och rättvisa”. Till skillnad från 

Augustinus hade Joakim en tilltro till detta vittnesbörds framgång inom historien till den grad 

                                                 

53 Svenungsson, Den gudomliga historien, 65. Spjuth, 59, 60. Värt att nämna, även om det inte behandlas här, är 

utvecklingen från Augustinus två riken till tanken om ett rike med två makter eller ”svärd” under medeltiden. 

Kyrkan, som en andlig makt, regerar tillsammans med den världsliga makten i ett gemensamt, kristet samhälle. 

Relationen dem emellan utvecklas ytterligare under reformationen och Martin Luthers distinktion mellan de två 

”regementena”. Se Spjuth 62, 100-101. 
54 Svenungsson, Den gudomliga historien, 65. 
55 Dyrness, 401. Svenungsson, Den gudomliga historien, 55. 
56 Svenungsson, Den gudomliga historien, 55. 
57 Svenungsson, Den gudomliga historien, 76. 
58 Svenungsson, Den gudomliga historien, 67. 
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att ”världsliga imperier skulle vittra bort till förmån för en universell andekyrka”. Förebilden 

för den universella andekyrkan (Ecclesia spiritualis) såg Joakim i det monastiska väsendet, 

där människor lämnat ”världens stridigheter bakom sig” och istället ”går mot ett slags andlig 

upplysning”.59 Kyrkans uppgift, centrerat i det monastiska livet, verkar hos Joakim således 

bestå i att förkroppsliga ett alternativ till världens sätt. Just på den här punkten går det att 

anklaga Joakim för att vara apolitisk; det monastiska livet tenderar att bli en flykt från det 

politiska livet. Samtidigt är det likväl möjligt att hävda den raka motsatsen; det är just genom 

att gestalta denna annorlunda typ av samhälle som klosterlivet utgör som kyrkan är politisk.60    

Vad som förblir signifikant hos Joakim, oavsett hur man tolkar kyrkans politiska roll i hans 

historieteologi, är att han skapar ett utrymme för progression inom historiens lopp. 

Frälsningshistorien beskrivs i Joakims historieteologi inte främst som en väntan mellan 

Kristus och parusin. Istället sker redan här och nu en utveckling, en rörelse. Vidare hävdar 

han möjligheten (om än främst för en upplyst minoritet) att utläsa det frälsningshistoriska 

skeendet inom historien.61 I fokus för denna utveckling står som sagt det monastiska livet, 

men dess arena är likväl universell. De tre tidsåldrarna står för människans successiva 

mognande och fördjupade insikt kring trons mysterium: ”Medan Fadern knyts till den 

uppenbarelse som ges i Gamla testamentet och Sonen till den uppenbarelse som ges i Nya, 

förbinds den heliga Anden med en djupare andlig förståelse av båda testamenten”.62 Andens 

tid präglas av fördjupad insikt i de bibliska skrifterna, som beskriver människans plats och 

Guds plan i historien. Vad detta leder till bör te sig tydligt: ”Om den andliga förståelsen av 

skrifterna fördjupas över tid och skriften samtidigt rymmer nyckeln till Guds sinnrika plan 

med historien – då innebär detta inget mindre än att människans inblick i världshistoriens 

mysterium befinner sig i konstant tillväxt”.63 

2.5 Hegel, världsanden och sekulariseringen av eschaton 

Joakims bestående inverkan på kyrkan och teologin under sin tid går att diskutera, men vad 

som är mindre bestridligt är hur hans tanke om historisk utveckling kom att utgöra ett viktigt 

bidrag i den västerländska idéhistorien. Tar vi ett stort kliv framåt i tiden till romantiken under 

                                                 

59 Svenungsson, Den gudomliga historien, 77. 
60 Svenungsson, Den gudomliga historien, 77-78. Här gör Svenungsson en distinktion mellan vad hon kallar 

politisk teologi respektive teopolitik, se 23ff. 
61 Sveungsson, Den gudomliga historien, 69. Se även berättelsen om Joakims möte med Rikard Lejonhjärta, 

Svenungsson, Den gudomliga historien, 67. 
62 Svenungsson, Den gudomliga historien, 69. 
63 Ibid. 
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1700- och 1800-talet går det att skönja en förskjutning från att se Gud som den drivande 

faktorn i historiens utveckling till att se människan eller naturen som den avgörande 

drivkraften. Historien börjar ses som en självständig sfär, oavhängig gudomlig determinism. 

Det är här det moderna historiebegreppet myntas.64 Den tidigare teologiska förståelsen av 

historien skjuts i periferin för att ge utrymme åt den historiefilosofi som kommer till uttryck 

hos bl.a. Voltaire och F. W. J. Schelling. För Voltaire är historien i människans händer, den är 

”varken mer eller mindre än vad människan gör den till”. Schelling, å sin sida, ser naturen 

som besjälad och bärare av andliga krafter (Geist) som rör sig mot högre medvetenhet och 

förverkligande. Historien är rörelsen mot detta förverkligande. Den kanske viktigaste 

gestalten för denna tid är dock G. W. F. Hegel, vars påverkan på modernitetens förståelse av 

historien är svår att överskatta. Hegel tar över Schellings idé om en underliggande kraft som 

för historien framåt. Dock kommer denna kraft alltmer att identifieras med det mänskliga 

förnuftet. Svenungsson beskriver hur Hegel antar en ”utpräglat rationalistisk riktning”, vilket 

gör att ” den historiska processen blir synonym med människans resa mot allt högre 

självmedvetenhet”.65 Denna rörelse beskriver Hegel i sin välkända dialektik mellan tes, 

antites och syntes.66 Hos Hegel tas steget från historieteologin och romantikens naturfilosofi 

till en sekulär och rationalistiskt präglad förståelse av historien som senare kommer att 

känneteckna moderniteten.  

Hos både Schelling och Hegel går det att skönja spår av Joakims syn på historisk progression. 

Dock riskerar den förskjutning som här sker, där historiens avhängighet av en transcendent 

drivkraft alltmer tonas ned och ”immanentiseras”, att förlora det konfliktperspektiv som finns 

hos både Augustinus och Joakim. Utan en transcendent referens ”utifrån” som skapar friktion 

i förhållande till den inomvärldsliga utvecklingen kvarstår endast möjligheten till en 

immanent kritik, att kritisera historien inifrån historien. Detta kan i förlängningen sägas bana 

                                                 

64 Sveungsson, Den gudomliga historien, 90. Detta växer fram samtidigt som det moderna litteraturbegreppet. 

Denna utveckling kan förstås utifrån att teologin alltmer förskjuts i periferin. Sveungsson talar både om att 

litteraturen ”konkurrerar med religionen i rollen som existentiell meningsgivare” och att det sker en utveckling 

av ”förståelsen av språket som förmedlare av sanning och mening”.  
65 Svenungsson, Den gudomliga historien, 91. 
66 Wells och Quash, 182. Hegel såg på den mänskliga historien som ”an emerging cultural narrative wherein 

theses contrasted antithesis resulting in eventual syntheses”. Denna syn finner ekon hos exempelvis Karl Marx, 

vars ”proposal of the emergence of the communist utopia through the clash between the bourgoisie and the 

proletariat fits this pattern”. Det bör dock tilläggas att den gängse synen på Hegels användning av tes-antites-

syntes är omdiskuterad. Se exempelvis Gustav Mueller, “The Hegel Legend of ‘Thesis-Antithesis-Synthesis”, 

Journal of the History of Ideas 19 (4, 1958), 411-414. 
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vägen för en sekularisering av historieförståelsen. 67 Särskilt aktuellt blir detta hos Hegel, där 

den inomvärldsliga progressionen och utvecklingen situeras i människan. Stanley Hauerwas 

menar att förskjutningen av den historiska utvecklingens centrum från Guds handlande till det 

mänskliga förnuftet inneboende potential innebär ”a secularized version of Christian hope”.68 

Svenungsson beskriver det i liknande termer som en sekularisering av eschaton.69 Denna 

förskjutning når sitt klimax under 1900-talet, vilket Svenungsson beskriver som det 

århundradet då ”människan själv intar Guds plats”. Människan tar historien ”i egna händer 

och upprättar sina egna högre mål”.70 Med seklet i backspegeln går det att skönja ett antal 

försök, och tillika misslyckanden, att föregripa historiens fullkomnande. Kanske tydligast 

kommer denna tilltro till mänsklighetens förmåga till uttryck i utvecklingen av de totalitära 

regimer som präglat århundradet.71 I denna utveckling står det klart att sekulariseringen av det 

kristna hoppet har inneburit en förskjutning i synen på historien. Svenungsson sammanfattar: 

”Istället för att acceptera världens ofullkomlighet i väntan på en bortomhistorisk fullbordan 

söker man upprätta himmelriket på jorden – i form av den rasrena nationen som i nazismens 

fall, eller i form av det klasslösa samhället som i kommunismens fall”.72 

2.6 Modern teologi: Barth, Pannenberg, befrielseteologi 

En självklar fråga, i förhållande till den historiesyn som växte fram under romantiken och 

fann sin höjdpunkt i moderniteten under 1900-talet, är hur teologin formulerar sig under 

denna tid. I tydligast kontinuitet med Schelling och Hegel står Friedrich Schleiermacher, känd 

som den moderna teologins fader. I sitt försvar för religionens roll beskriver Schleiermacher 

                                                 

67 En intressant jämförelse är att placera Joakims idéhistoriska bidrag till historieteologin jämte den läsning av 

Johannes Duns Scotus ontologi som görs av exempelvis John Milbank och radikalortodoxin. Kan Joakim, liksom 

Duns Scotus, här anklagas för att bana väg för en sekulär förståelse av historien, som oavhängig Guds 

frälsningshistoria? För John Milbank och radikalortodoxins läsnings av Duns Scotus, se John Milbank, Theology 

and Social Theory: Beyond Secular Reason, 2nd ed (Oxford: Blackwell Publishing, 2006) och James K. A. 

Smith, Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post-secular Theology (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 

2004). Se även Svenungsson, Den gudomliga historien, 110. Svenungsson skriver att det finns ”en indirekt och 

mycket komplex verkningshistoria som löper från Joakim via senmedeltidens radikala franciskaner till den 

protestantiska pietismen och in i den tyska romantiken”. Se här även Henri de Lubac, La postérité de Joachim de 

Flore, Bd I-II (Paris: Lethielleux, 1979/80). 
68 Stanley Hauerwas, A Community of Character: Towards a Constructive Christian Social Ethics (Notre Dame, 

IN: University of Notre Dame Press, 1981), 100. 
69 Svenungsson Den gudomliga historien,, 109-110. ”eschaton… [blir] under romantiken en del av den profana 

historien”. Se även 140ff.  
70 Svenungsson, Den gudomliga historien, vii. 
71 Se här Henri de Lubac, The Drama of Atheist Humanism (San Francisco, CA: Ignatius Press, 1995). De Lubac 

ser 1900-talets totalitära regimer som resultatet av en misslyckad, ateistisk humanism. 
72 Svenungsson, Den gudomliga historien, 147. 
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religionen som en riktning mot det oändliga.73 Detta oändliga och eviga går att skönja främst i 

skådandet av världsandens uppenbarelse: ”Det är genom att begrunda världsandens 

framåtskridande genom historien som det religiösa sinnet starkast väcks”.74 I Schleiermachers 

kristendomstolkning är religionen, som skådandet av det oändliga, inte nödvändigtivs relaterat 

till kyrkan, utan har sin början i en förteoretisk erfarenhet hos individen. Frågan om kyrkans 

specifika politiska uppgift i förhållande till historien får därför inget större utrymme hos 

Schleiermacher. Två andra centrala gestalter inom modern teologi, som båda på sitt sätt bryter 

av mot Schleiermacher, är Karl Barth och Wolfhart Pannenberg.75 

Den tidiga Barth, förgrundsgestalten för ”krisens teologi”, tog tydligt avstånd från 

Schleiermachers liberalteologi och tanken på Guds uppenbarelse genom historien och 

naturen.76 Gud, som den radikalt annorlunde, är bortom och över den mänskliga historien. Det 

innebär inte att Gud inte agerar i och genom den sekulära historien, men det är inte till 

historien som människan vänder sig för att urskilja detta handlande. Guds handlande kan inte 

heller begränsas till historien som sådan. Guds uppenbarelse i Kristus är “beyond historical 

definition”.77 Guds uppväckande av Jesus från de döda är en “eternal event between the 

Father and the Son”.78 Denna spänning mellan tid och evighet är kännetecknande för den 

tidiga Barths dialektiska teologi. Det är en spänning som inte når sin lösning inom tidens 

ramar.79 Romantikens idé om världsandens förverkligande möter därför skepsis hos Barth. 

Här bryter Barth tydligt av mot Hegels dialektik mellan tes, antites och syntes. Snarare följer 

                                                 

73 Svenungsson, Den gudomliga historien, 107-108. Religionens innersta väsen är enligt Schleiermacher ”sinne 

och smak för det oändliga”. Se Friedrich Schleiermacher, Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter 

ihren Verächtern, KGA, Bd I.2: Schriften aus der Berliner Zeit 1796-1799 (Berlin: Walter de Gruyter, 1984). 

Denna utgåva, som Svenungssons översättning bygger på, följer bokens första upplagan från 1799. 
74 Svenungsson, Den gudomliga historien, 109. Författarens kursivering. Svenungsson citerar Schleiermacher: 

”Historia i den mest egentliga mening är religionens högsta föremål, med den börjar och slutar religionen […] 

och all sann historia har ytterst alltid haft ett religiöst mål och är sprungen ur religiösa idéer”. 
75 Michael Root, ”The Achievment of Wolfhart Pannenberg”, First Things, mars, 2012, 

http://www.firstthings.com/article/2012/03/the-achievement-of-wolfhart-pannenberg. 

Medan Schleiermacher accepterade den kantianska vändningen till subjektet väljer Barth och Pannenberg en 

annan väg: ”Pannenberg, like Barth, challenges the dominance of the ’turn to the subject’”, och vidare: ”Barth 

and Pannenberg represent the two figures in the German Protestant tradition over the last century who point 

beyond the focus on the human that has proven so inadequate”. 
76 För den tidiga Barth och ”krisens teologi”, se ”The Dialectical Theology: Karl Barth, Emil Brunner, and 

Friedrich Gogarten” i James C. Livingson och Francis Schüssler Fiorenza (red), Modern Christian Thought: The 

Twentieth Century, vol. 2, 2nd ed (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2006), 62-95. 
77 Karl Barth, The Epistle to the Romans (London: Oxford University Press, 1933), 29. 
78 Karl Barth, Church Dogmatics, II.1 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1957), 166. Se även Karl Barth, Church 

Dogmatics, IV.1 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1956), 287-293. Genom att Kristus-händelsen är en “evig händelse” 

är Kristus närvarande för människan även idag. 
79 Livingston och Schüssler Fiorenza, 71-72. 

http://www.firstthings.com/article/2012/03/the-achievement-of-wolfhart-pannenberg
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Barth Søren Kierkegaards betoning på paradoxen, ”an unresolved thesis and antithesis”.80 

Jesus, som både Gud och människa, är typexemplet på en sådan paradox.  

Från den tidiga Barths dialektiska teologi, med sin betoning på Gud som den radikalt 

annorlunde, sker senare en utveckling till det som kommit att kallas Barths kristologiska 

vändning. Guds ”annorlundahet”, liksom människans existens, får sitt svar i Kristus: 

”According to the free and gracious will of God the eternal Son of God is Jesus Christ… He is 

the decision of God in time”.81 Det är genom Kristus som människan kan förstå sig själv: 

”What we are we must always seek in Him and receive from Him. Our human nature rests 

upon His grace”.82 Kristus blir för Barth den tolkande nyckeln till att förstå inte bara Gud och 

människan, utan även skapelsen och historien. Det är i Kristus som spänningen mellan tid och 

evighet finner sin lösning. Barth är fortfarande på det klara med att varken historien eller 

skapelsen bär ett självständigt vittnesbörd om Guds handlande i världen, skild från Kristus. 

Barths uppvisar därför en fortsatt skepsis över att urskilja en riktning i historien och våra 

möjligheter att ta kontroll över den. Som sådan står han nära Augustinus konfliktperspektiv, 

där gudsstadens förverkligande väntar först vid historiens slut. 

Det är utifrån denna ambivalens inför historiens utveckling som Barths tidiga avståndstagande 

från den framväxande nationalsocialismen bör förstås, men även hans skepsis inför de 

ideologiska strider mellan öst och väst som följde på nazismens fall. Trots sitt politiska 

agerande behöll Barth en viss distans till samtida politiska strömningar: ”Barth publicly 

refused to take sides on a number of important political issues in the twentieth century”. 

Anledningen till detta var att Barth ”saw most social issues as ambigious and he refused to 

generalize”.83 Inte heller stannade Barths ambivalens vid den politiska utvecklingen, utan 

sträckte sig även så långt som till Guds ordningar: ”Even the so-called orders of creation, 

though given by God, are to be taken as provisional because God’s intentions cannot be 

equated with the apparent patterns of life reflected in nature or society”, och kanske bör 

tilläggas, i historien.84 Kyrkan bör enligt Barth därför vara försiktig med att liera sig till 

specifika politiska system eller ideologier. Istället bär kyrkan sitt eget vittnesbörd, oberoende 

                                                 

80 Wells och Quash, 182. 
81 Karl Barth, Church Dogmatics, IV.1, 52. 
82 Karl Barth, Church Dogmatics, III.2 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1960), 50. 
83 Livingston och Schüssler Fiorenza, 103. 
84 Livingston och Fiorenza, 103. Här framträder en skillnad gentemot O’Donovan, som vi kommer att se senare. 
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av andra krafter. Kyrkan är i sig själv en politisk gemenskap och vittnar genom sitt liv för det 

omgivande samhället. Barth skriver: 

[T]he decisive contribution which the Christian community can make to the upbuilding 

and work and maintenance of the civil consists in the witness which it has to give to it and 

to all human societies in the form of the order of its own upbuilding and constitution. 

Det är dock inte ytterst sitt eget liv som kyrkan pekar på, utan ”the kingdom of God already 

set  upon earth in Jesus Christ, and a promise of its future manifestation”.85 

Medan historien har en högst ambivalent roll i Barths teologi är den desto mer central för 

Pannenberg. Pannenberg förstår verkligheten främst som ”historia”. Denna förståelse kommer 

ur det bibliska vittnesbördet, genom vilket ”the reality in which we live has been disclosed as 

history”.86 Pannenberg, som delar Barths kritik av den liberala teologins vändning till 

subjektet, är samtidigt kritisk mot Barths överbetoning på Ordet och Guds ”annorlundahet” 

som han menar tenderar att helt negligera historiens roll för teologin. Här kan han samtidigt 

vara kritisk mot Rudolf Bultmanns existentiella tolkning av teologin, av samma anledning. 

”History is the most comprehensive horizon of Christian theology”, skriver Pannenberg och 

utvecklar: 

All theological questions and answers are meaningful only within the framework of the 

history which God has with humanity and through humanity with his whole creation – the 

history moving toward a future still hidden from the world but already revealed in Jesus 

Christ.87 

Guds uppenbarelse sker i historien och är tillgänglig för alla att se. I dess centrum står 

Kristus-händelsen som en tolkningsnyckel till historiens utveckling. Här är Pannenberg 

tydligt influerad av Hegel i den meningen att historien uppenbarar Guds plan. Samtidigt 

förblir historien öppen. Historien ”is always new and open to the future”. Vidare är det först 

vid dess slut som Guds uppenbarelse kan förstås i sin helhet. Historien ”can only be 

understood in the light of the ultimate future or the end of time”.88  

Här går att skönja en viktig skillnad i jämförelse med Augustinus konfliktperspektiv. För 

Pannenberg är historien Guds frälsningshistoria. Med andra ord sker Guds frälsning genom 

                                                 

85 Karl Barth, Church Dogmatics, IV.2 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1958), 721. 
86 Wolfhart Pannenberg, Faith and Reality (London: Search Press, 1977), 10. 
87 Wolfhart Pannenberg, ”Redemptive Event and History” i Basic Questions in Theology, Vol. 1 (London, SCM 

Press, 1970), 15-80; 15. 
88 Pannenberg, Faith and Reality, 10. 
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historien. Augustinus, å sin sida, ger inte historien en sådan innebörd. För Augustinus blir 

historien som sådan snarare arenan för Guds frälsningshistoria, men den är inte 

frälsningshistoria. Kyrkans roll, utifrån Pannenberg, blir att ge en försmak av den kommande 

framtiden, att bära vittnesbörd om historiens fullbordande som går världen till mötes.89  

Ytterligare en riktning att nämna inom modern teologi när det kommer till synen på historien 

är befrielseteologin, specifikt inom den latinamerikanska traditionen. Med influenser från 

Hegel och Marx finns här en tydlig tilltro till inomvärldslig progression.90 Mer specifikt utgår 

befrielseteologin från en realiserad eskatologi; ”it challenges the widespread view that the 

kingdom of God is an otherworldly realm of rewards for faithful individual”. Istället växer 

gudsriket fram här och nu genom ”acts of love and justice”. Guds plan förverkligas således 

inom historien: ”The kingdom of God is a genuinely historical event, the time of its coming is 

now, and the agents of its coming are those who usher it in with sacred acts that enfranchise 

and unite persons who have labored under oppression”.91 Här syns inte något utav Augustinus 

ambivalens över historiens utveckling. Visserligen finns här ett konfliktperspektiv, och 

särskilt utmärkande ett underifrån-perspektiv, men denna konflikt behöver inte invänta sin 

lösning vid historiens slut. Kyrkans roll är snarare att realisera Guds plan här och nu, inom 

historiens ramar. Vi noterar här att det finns, trots en markant skillnad i socio-politisk 

ställning, en viss likhet mellan befrielseteologins kyrka i marginalerna och Eusebius 

triumfatoriska kyrka. Hoppet om, och tron på, befrielse och förändring inom historien innebär 

att befrielseteologins kämpande kyrka imorgon kan vara den segrande kyrkan. Det kan vara 

värt att påminna sig om att även Eusebius triumferande kyrka föregicks av förföljelse och 

martyrskap. Om nu möjligheten existerar att realisera gudsriket inom historiens förlopp bör 

målet för befrielseteologin vara just befrielse; vilket gör att den förtryckta kyrkan i slutänden 

blir given sin plats. 

 

                                                 

89 Michael Root beskriver kyrkans roll hos Pannenberg: ”The church is the foretaste of the future unity of 

humanity and of all things, the place where the future impinges visibly, sacramentally, on the present”. 

Michael Root, ”The Achievment of Wolfhart Pannenberg”, First Things, Mars, 2012, 

http://www.firstthings.com/article/2012/03/the-achievement-of-wolfhart-pannenberg. 
90 Wells och Quash, 149. 
91 Wells och Quash, 150. 

http://www.firstthings.com/article/2012/03/the-achievement-of-wolfhart-pannenberg
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2.7 Historien efter tidens slut 

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att nämna något om vad som följt i spåren av 1900-

talets ambitiösa historiefilosofier. Svenungsson beskriver århundradets ambitioner och dess 

resultat: ”Vad som började med en ogrumlad tro på människans gränslösa förmågor 

mynnande gång efter annan ut i att människan stängde in sig i egeninrättade skräckvälden”.92 

Med dessa skräckvälden i ruiner har ett tvivel sänkt sig över västvärlden, där en ohindrad 

optimism tidigare rådde. 1900-talet har inneburit de stora berättelsernas fall, de stora 

anspråkens uppenbara tillkortakommande. Kvar är tvivel och misstänksamhet inför 

människans förmåga och historiens potential till utveckling. Den ekande, och fortfarande 

obesvarade, frågan lyder ’och nu då?’. En sådan tid kan med rätta beskrivas som post-modern, 

i den meningen att den erkänner det moderna projektets nederlag. Samtidigt har den ännu inte 

formulerat vad som följer i dess ställe. Det vakuum som modernitetens optimistiska 

historietolkning lämnat efter sig väntar på att fyllas. Hoppfulla tecken går dock att ana. De 

tidigare källorna har ännu inte helt tömts på sina resurser; religionen, filosofin, politiken.93 

Särskilt religionen sägs ha gjort en återkomst.94 Men det är med en större försiktighet och en 

större misstänksamhet som dessa källor åberopas i försök att urskilja vägen vidare. 

Inom teologin är det värt att i detta sammanhang nämna det som kommit att kallas den 

ecklesiologiska vändningen, med teologer såsom Stanley Hauerwas, John Milbank och John 

Howard Yoder. Denna långt ifrån enhetliga inriktning inom nutida teologi knyter an till 

modernitetens påstådda kollaps och visar på en medvetenhet inför postmodernitetens tvivel, 

utan att därmed acceptera dess diagnos. Med sin betoning på Kristus centrala roll för en 

kristen etik, på kyrkan som en social och politisk kropp och dess kritik av nutida sekulär 

liberalism kan det sägas vara den teologiska riktning som tydligast står i kontinuitet med 

Barth. Det är inom denna teologiska inriktning som O’Donovan står, även om det finns 

viktiga skillnader i O’Donovans projekt i jämförelse med exempelvis Hauerwas och 

                                                 

92 Svenungsson, Den gudomliga historien, vii. Se även Spjuth, 79-80, om kyrkans relation till den totalitära 

politiska makten och återigen De Lubac, The Drama of Atheist Humanism. 
93 Svenungsson, Den gudomliga historien, 139. Särskilt religion gör en ”återkomst” i följden av det moderna, 

sekulära projektets tillkortakommande. En viktig gestalt när det kommer till religionens återkomst inom filosofin 

är Jacques Derrida, se Svenungsson, Den gudomliga historien, kap 4, ”Historien efter Gud”. 
94 Svenungsson, Den gudomliga historien, 138-139. En viktig gestalt att nämna i sammanhanget är Jacques 

Derrida. Se hela kaptilet, ”Historien efter Gud” i Svenungsson, Den gudomliga historien, 137-192. Även ”Att 

älska rättvisan mer än rätten: Jacques Derrida” i Spjuth, 213-228. För en annan bok av Svenungsson på området, 

se Jayne Sveungsson, Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos Nr 3 

(Göteborg: Glänta Produktion, 2004). 
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Milbank.95 När O’Donovan diskuteras längre fram i texten är det därför av intresse att belysa 

de överlappningar och skillnader som framträder mellan respektive teologiska projekt.96 

2.8 Kyrkan och historien: utmaningar för en politisk teologi 

Vad går sammanfattningsvis att säga om Guds handlande och historiens utveckling, om 

”historien genom historien”? Vi slog inledningsvis fast att en kristen förståelse av historien 

oundvikligen gör anspråk på universalitet: det är en historia om Gud, människan och världen i 

sin helhet. Gud, liksom människan, agerar i historien, och historien i sig väntar på sitt avslut i 

eschaton. Den centrala frågan har dock varit vilken tillgång kyrkan har till att tolka historiens 

utveckling och mer specifikt vilken politisk roll kyrkan har, som en social kropp förankrad i 

historien, utifrån detta. Hur läser kyrkan ”tidens tecken”, och vilken respons kallar det henne 

till? 

Vi noterade hos Augustinus och Eusebius två olika paradigm när det kommer till att besvara 

dessa frågor. Ekon av dessa båda går att ana i de exempel vi berört genom historien. Särskilt 

Pannenberg delar Eusebius tilltro till att utläsa frälsningshistorien i världens historiska 

skeenden, även om dess helhet för Pannenberg inte blir begriplig förrän i slutet. På samma 

sätt delar befrielseteologin en tilltro till kyrkans möjlighet att styra denna historia i rätt 

riktning, att se gudsriket realiserat inom historien. Joakim av Floris är också han optimistisk, 

men tycks ändå behålla en något augustinsk ambivalens i relation till den världsliga makten. 

Den som kanske tydligast bryter av mot denna tilltro både till att utläsa Guds verk i historien 

och möjligheten att i någon mening ta kontroll över den är Barth – och som sådan kan han 

sägas stå närmast Augustinus. 

Här finns i dessa båda tendenser en spänning mellan å ena sidan en tilltro till världens och 

mänsklighetens utveckling inom historiens ramar, och å andra sidan en skepsis att identifiera 

Guds handlande med specifika historiska, politiska och samhälleliga utvecklingar. Där det 

första lutar mot ett inomhistoriskt fullbordande av Guds plan situerar det andra detta 

fullbordande först i historiens slut. Frågan är huruvida det finns en kontinuitet mellan Guds 

plan och historien som sådan, eller om relationen dem emellan snarare präglas av 

diskontinuitet och avbrott. 

                                                 

95 Både Bretheron och Wells/Quash placerar O’Donovan inom den ”ecklesiologisa vändningen” inom teologin. 

Se Luke Bretherton, ”Introduction: Oliver O’Donovan’s Political Theology and the Liberal Imperative”, 

Political Theology, 9.3 (2008), 269 och Wells och Quash, 180-206. 
96 Detta görs i diskussionen i Kap 4. 
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På ett ytligt plan kan det te sig vara en fråga om huruvida kyrkan ska vara aktiv eller passiv 

som agent i historiens utveckling. Att förstå alternativen på detta sätt är att missförstå vad som 

står på spel. Det är inte en fråga om huruvida kyrkan ska vara aktiv eller passiv; snarare är det 

frågan om hur kyrkan tolkar och förstår Guds handlande i historien – och vad det får för 

konsekvenser för hennes liv och uppdrag. Tvärtemot att förespråka en passiv väntan så 

förutsätter Augustinus konfliktperspektiv en kontinuerlig urskiljning av de två städerna – i 

kyrkans liv likväl som i samhället. Kyrkans uppgift förblir att ”söka den stads bästa” i vilken 

hon råkar befinna sig. I Barths fall innebar det exempelvis att kyrkans bidrag i världen 

behöver vara just hennes eget, och därmed inte går att sammanlänka med vare sig ekonomiska 

eller politiska system (en motbild skulle här kunna vara befrielseteologins nära relation till 

marxistisk analys, som den stundvis kritiserats för). Att denna hållning inte ledde till en flykt 

från politiskt ansvarstagande går att se tydligt i Barths eget liv och den tyska 

bekännelsekyrkan som han blev så viktig för. Vi kan här även skönja en central, kristologisk 

poäng. För Barth tar sig historiens universella karaktär partikulära uttryck; det är till Kristus 

kyrkan vänder sig för att tolka historien och Guds handlande, inte till historien ”som sådan”. 

Därför ger Barth aldrig nazismen (liksom inte heller den åtföljande spänningen mellan den 

västliga kapitalismen och den östliga kommunsimen) sista ordet, trots dess anspråk på 

absolutitet och därav dess existens som en sorts ”historiens slut”. Det är här viktigt att notera 

att den utmaning som nazismen presenterade för kyrkan var just i form av historietolkning. 

Barth beskriver hur den tyska, evangelikala kyrkan möttes av ”the demand to recognize in the 

political events of the year 1933, and especially in the form of the God-sent Adolf Hitler, a 

source of specific new revelation of God”.97 För Barth är det en fråga om uppenbarelse. 

Kyrkans oförmåga att motstå nazismens anspråk spårar Barth till naturlig teologi – idén om 

att Guds uppenbarelse går att skönja även utanför Guds ord; i mänskligt förnuft, i kulturen 

eller i historien.98 För Barth är det bara i Kristus som kyrkan kan motstå dessa anspråk. En 

tveksamhet inför att identifiera Guds handlande med den historiska processen verka alltså 

uttrycka en tveksamhet inför det ”naturliga” som kategori inom teologin. Ännu en linje av 

kritik här är att det naturliga historiskt sett varit ett ombytligt begrepp med varierande 

innebörd, beroende på kontext, vilket försvårar för och gör användningen av det naturliga som 

                                                 

97 Karl Barth, Church Dogmatics, II.1, 173. 
98 Barth, Church Dogmatics, II.1, 174. En sådan teologi ”demanded that side by side with its attestation in Jesus 

Christ and therefore in Holy Scripture the church should also recognize and proclaim God’s revelation in reason, 

in conscience, in the emotions, in history, in nature, and in culture and its achievments and developments”. 
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kategori komplex.99 1900-talets totalitära regimer och deras användning av det ”naturliga” 

som kategori bör åtminstone väcka en försiktighet att alltför säkert utläsa Guds handlande i 

historiska och politiska skeenden – och för kyrkan i sin tur att liera sig med dessa skeenden. 

I redogörelsen framträder ett antal utmaningar när det kommer till att formulera 

historieteologi och politisk teologi idag. En politisk teologi som tar Augustinus 

konfliktperspektiv på allvar behöver ge utrymme åt den spänning som kännetecknar de två 

städernas samvaro i världen, i väntan på historiens slut. Hur förstås denna spänning när den 

politiska makten säger sig ha böjt knä för Kristus? Och vad innebär det för kyrkans 

vittnesbörd och relation till makten, och hennes uppgift att ”söka den stads bästa” till vilken 

Gud har sänt henne? I föregående redogörelse väcks även frågan om vilken möjlighet teologin 

har att hänvisa till historien, naturen eller det skapade som kategori i sina försök att beskriva 

politikens och kyrkans roll. Hur relaterar dessa kategorier till den eskatologiska spänning som 

Augustinus framhåller? Finns det en risk, som i exemplet med nationalsocialismens 

maktövertagande i Tyskland, att hänvisningen till det ”naturliga” tenderar att upplösa denna 

spänning? Här blir det särskilt intressant att se till hur gudsstaden, som en transcendent källa, 

kan tjäna som korrektiv till mänskliga anspråk på absolutitet. En politisk teologi som 

framhåller Augustinus konfliktperspektiv är nödvändigtvis en teologi in via som motstår 

frestelsen att hävda ”historiens slut” i de politiska och kulturella skeenden som möter den 

längs vägen. Vikten av en sådan hållning kan även sägas bli styrkt utifrån 1900-talets 

totalitära ansatser. 

  

                                                 

99 Se exempelvis Spjuth, 69, 82-83. 
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3 Oliver O’Donovan 

Detta kapitel redogör för Oliver O’Donovan och syftar till att besvara uppsatsens tre första 

frågeställningar. Utifrån dessa redogörs här, under respektive rubrik, för O’Donovans 

historiesyn, politiska teologi och ecklesiologi. Genom redogörelsen belyses även hur dessa 

områden relaterar till varandra i O’Donovan, vilket också sammanfattas avslutningsvis. 

3.1 Historien: skapelseordning, eskatologi och historicism 

I Resurrection and Moral Order (1986) redogör O’Donovan inledningsvis för en kristen etiks 

ramverk. Som bokens titel antyder utgörs detta ramverk av två perspektiv: Kristus-händelsen 

och en skapelsegiven, moralisk ordning. Där det inom kristen etik uppstått en polaritet mellan 

vad som brukar kallas en ”skapelse-orienterad” respektive ”Kristus-orienterad” etik är 

O’Donovan noggrann med att hålla samman båda dessa aspekter.100 Jesus uppståndelse och 

det kommande gudsriket ställer sig inte i kontrast till skapelsens ursprungliga ordning. Dess 

kontinuitet består både i ett återställande och ett fullbordande. Eskatologins relation till 

skapelsen definieras därmed inte som ett motsatsförhållande, utan som en fortsättning och 

fullkomning: ”The eschatological transformation of the world is neither the mere repetition of 

the created world nor its negation. It is its fulfilment, its telos or end.”101 

Det är utifrån detta ramverk av skapelse och eschaton som en kristen förståelse för historien 

finner sin plats enligt O’Donovan. I den bibliska skapelseberättelsen beskrivs skapelsen, som 

materia och ordning, i sin begynnelse som ”god”. Trots att syndafallet i någon mening innebär 

ett avbrott i skapelsen negligeras inte dess grundläggande ordning.102 Frälsningen innebär ett 

återställande av denna ursprungliga ordning, men sträcker sig längre än så; det är ett 

fullbordande av skapelsen. Det är alltså inte en tillbakagång till ett pre-lapsarianskt tillstånd, 

det är mer än så. Frälsningen är ett återställande och ett fullbordande. Detta är meningen med 

historien: rörelsen mot dess telos. Denna mening går dock inte att skönja i skapelsen som 

sådan, inte ens i dess ursprungliga tillstånd innan fallet. Även här är ”the sealed scroll of 

                                                 

100 Jmf exempelvis med distinktionen mellan ”Universal ethics” och ”Ecclesial ethichs” i Wells och Quash. 

O’Donovan beskriver här som ”a kind of bridge figure between ecclesial ethics and universal ethics”, se Wells 

och Quash, 191.  
101 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 55. 
102 Trots att den mänskliga naturen genom syndafallet ”is flawed not only in its instances but in its mould” så 

gäller fortfarande att den skapade ordningnen ”stands over against us and makes its claims upon us”. Därför kan 

O’Donovan hävda att ”[w]hen man is least on guard against God he finds his natural ordering reasserting itself 

and carrying him in directions which his self-will revolts”. O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 17. 
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history […] painfully inscrutable”. 103 Svaret på historiens gåta kommer utifrån. Den som 

öppnar historien är Kristus, som i sin gärning leder skapelsen och historien mot sitt mål. Utan 

Kristus förblir historien ett mysterium.104 Här är en central tes för O’Donovan; det är Kristus 

som gett historien sin mening. För att något ska förstås som ”historia” krävs det antingen att 

Gud har tillskrivit en händelse en specifik mening eller att människan själv har konstruerat sin 

egen tolkning av tiden som ”historia”. Nu har Gud tillskrivit en händelse en specifik mening, 

som i sin tur ger alla andra händelser sin mening. Om detta skriver O’Donovan: ”The coming 

of Christ has, before it has any other meaning a historical one: it is a word of God which 

confers upon the totality of events their shape and point as ’history’”. I Kristus ”history is 

given a climax and, with the climax, all that preceded is formed into history”. Detta får 

uppenbara konsekvenser: ”No deed of man can claim any longer to have autonomous 

intelligibility”.105 Historien går inte att beskriva annat än i relation till Kristus. 

I kontrast till O’Donovans ramverk med skapelseordning/eskatologisk fullbordan ställer sig 

den historiesyn som kommit att dominera moderniteten och som O’Donovan beskriver i 

termen historicism. Historicismen förnekar existensen av en skapelsegiven ordning likväl som 

dess eskatologiska telos.106 Ett sådant perspektiv reducerar all form av naturlig teleologi till 

en historisk teleologi. Ordning och telos betraktas som historiska entiteter som underordnas 

historiens utveckling som sådan. ”The heart of historicism can be expressed in the thesis that 

all teleology is historical teleology”, skriver O’Donovan.107 Detta innebär att tillvaron ytterst 

sett är underordnad historiens kontingens och att historien i slutänden ger mening åt sig själv 

– dess mål blir den given inom historien. I hegelianska ordalag skulle historiens utveckling 

utifrån detta perspektiv kunna beskrivas i termer av historiens succesivt ökade 

självmedvetenhet.108 Historien reser sig som en absolut entitetet – svaret på historiens gåta ges 

                                                 

103 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 55. ”Eschatological transformation resolves the unanswered 

question of creation, the question of what its temporal extension means. This question would be unanswered 

even in an unfallen world and to an unfallen mind; the sealed scroll of history is painfully inscrutable even to one 

who has gazed devoutly and joyfully on the order of creation in all its wholeness.” 
104 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 56. 
105 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 156-157. 
106 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 67. Se även Oliver O’Donovan, Finding and Seeking: Ethics as 

Theology, vol. 2 (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2014), 230. ”Time, rather than 

essence, is taken to be the primary dimension of reality, the source of all meaning that there is, a meaning which 

can be displayed as ”history”.” 
107 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 58. 
108 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 68. ”…there is a predominant idealist strain in historicist thought 

that has given considerable currency to the idea that the end of history is for history to beome ’conscious of 

itself’. That is to say, the emergence of historicist philosophy is itself the end which history serves. Mankind is to 

know that he is a historical being, and to take conscious control of the processes of history”. 



30 

 

i historien själv. Häri ligger ett av de problem som O’Donovan identifierar i historicismen. 

Historien blir en sluten sfär och kan endast referera till sig själv för att ge en förklaring åt sin 

utveckling, vilket leder fram till ett cirkelresonemang: ”A story has to be a story about 

something; but when everything is story there is nothing for the story to be about”.109 

Historien behöver en mening utifrån, menar O’Donovan. Dess mening blir den given och står 

utanför historiens domän, den är transhistorisk.110 Historien kan endast kallas ”historia” om 

det är ”historien om Guds handlande med världen”. Som noterat ovan är det i Kristus som 

historien blir given sin mening. Med detta övergripande ramverk nedmonterat och historien 

lämnad att förklara sig själv rör det sig därför inte längre om ”historia”, utan ”process” – i 

klinisk bemärkelse ett händelseförlopp över tid.111 

Mot historicismens anspråk belyser O’Donovan två aspekter, som fortsätter hans betoning på 

skapelse/eskatologi. För det första så är skapelsen färdig. Som redan noterat så är skapelsen 

för O’Donovan inte enbart materian som sådan utan också en given ordning. Denna ordning 

ger ett fast ramverk för historiens förlopp och begränsar dess spelutrymme. Skapelsen är 

således själva förutsättningen för historien: ”Creation is the given totality of order which 

forms the presupposition of historical existence. ’Created order’ is that which is not 

negotiable within the course of history”.112 Ett viktigt motiv, som tydligast uttrycks i 

skapelseberättelsens fullbordan när Gud på sjunde dagen vilar från sitt arbete, är sabbaten: 

tecknet på att skapelsen är färdig. Det är först som färdig skapelse som historien sedan 

uppstår: ”Creation as a completed design is presupposed by any movement in time”.113 

Skapelsen är således inte en del av historien, som i att skapelsen i sig själv går att definiera 

som en historisk process. Därav den klassiska kristna bekännelsen att Gud skapar ”ur intet”, 

ex nihilo. Att skapelsen är färdig utesluter dock inte dess kommande eskatologiska 

fullbordande. Skapelsen som färdig är fortfarande teleologiskt ordnad mot sin kommande 

fullkomning. Denna ordning är given innan historien, så att skapelsens teleologiska ordning 

inte uppstått i historien, utan snarare omvänt: skapelsens teleologiska ordning är 

förutsättningen för historien (även om dess mål är givet först i Kristus). Återigen utesluter inte 

begreppen ”skapelse” och ”eschaton” varandra. Det färdiga i skapelsen och historiens 

                                                 

109 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 60. 
110 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 64. 
111 Se O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 156-157. ”There are only two ways by which we may come 

to understand time as ’history’…”. 
112 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 60-61. 
113 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 63. 
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utveckling mot sitt eskatologiska telos fortsätter i en dialektisk relation. I teologiska ordalag 

går dessa bäst att beskriva i termer av skapelse och försyn; en startpunkt och dess fortsättning. 

Det ena färdigt, det andra i utveckling.114 Återigen är sabbats-motivet till hjälp: ”The sign 

which celebrates the completeness of creation looks forward also to the fulfilment of history. 

[…] God’s works have been completed since the beginning of the world, he tells us. What 

remains is for us to enter that sabbath rest which has been waiting for us all this time”.115 Med 

varken en skapelse eller ett eschaton kan historicismen sägas beröva historien både en början 

och ett slut, utifrån vilken historiens utveckling kan bedömas eller göras begriplig.116 

För det andra så invänder O’Donovan mot historicismens syn på historien som bärare av fröet 

till sin egen fullbordan. Historicismen hävdar möjligheten att läsa historien genom historien. 

Historien, utifrån detta perspektiv, innebär en ”ut-veckling”; vad som hittills gått att urskilja 

av historien öppnar upp vägen för att tolka dess fortsatta framåtskridande.  Denna rörelse går 

att beskriva med bilden av barnaskap och mognade – i hegelianska termer en sorts historiens 

”blivande”. Mot en sådan immanens hävdar en kristen tolkning, som redan noterat, att 

historien blir given sin mening utifrån. Vidare är denna mening, som kommer utifrån, något 

nytt. Guds fullbordan av historien innefattar en förvandling. Här finns en viss spänning i 

O’Donovans beskrivning. Denna förvandling står fortfarande i kontinuitet med skapelsen som 

färdig, liksom beskrivet ovan, samtidigt som att historiens mening som kommer utifrån och 

som något nytt därför inte ligger inbäddad i skapelsen som sådan. I vad som på ytan kan 

tyckas vara en nyansskillnad tas här ett betydande steg, enligt O’Donovan, från teleologi till 

eskatologi. 117 I relation till historicismen relativiserar denna mening ”utifrån” historicismens 

klara anspråk och återtar historien som ett mysterium för vårt direkta beskådande. Den enda 

som kan öppna upp historiens mening är ”the Lion of Judah, who is also the slain Lamb”.118 

Det är i denna mening som Kristus blir avgörande i historiens rörelse mot eskatologisk 

                                                 

114 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 62. ”If we can, and must, speak of the completeness of God’s 

work in creation, we can, and must, speak equally of the incompleteness of his work in the providential 

government and redemption of history.” 
115 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 61. 
116 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 63. 
117 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 64-65. ”It is to insist that, in transforming the world that he has 

made, God is not merely responding to necessities intrinsic to it, but is doing something new. The transformation 

is in keeping with the creation, but in no way dictated by it. This is what is meant by describing the Christian 

view of history as ’eschatological’ and not merely ’teleological’. The destined end is not immanently present in 

the beginning or in the course of movement through time, but is a ’higher grace’ which, though it comes from 

the same God as the first and makes a true whole with the first as its fulfilment, nevertheless has its own integrity 

and distinctness as an act of divine freedom.” 
118 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 56. O’Donovan syftar här på det femte kapitlet i Johannes 

Uppenbarelse. 
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fullbordan och för vår förståelse av den. Om historiens mening redan är immanent tillgänglig 

i skapelsen – om historiens mening så att säga redan är inbäddad i skapelsens ordning – så 

kan Kristus i bästa fall bli en representant eller ett vittne, men inte den som ger den dess 

mening. Men den kristna tron hävdar att historien blir given sin mening utifrån, från Kristus. 

O’Donovan lyfter sedan specifikt fram två konsekvenser för den historiesyn som framträder i 

historicismen. Det första berör synen på skapelsen och dess ordning. När skapelsen inte 

längre förstås som en given ordning, utan tolkas och omtolkas av mänsklig kultur, infinner sig 

”a strong tendency to intervene and manipulate”.119 Utan en given, objektiv ordning i 

skapelsen att förhålla sig till lämnas människan åt sig själv att ta kontroll över tillvaron: 

”Mankind is to know that he is a historical being, and to take conscious control of the 

processes of history”.120 Utan att han specifikt nämner det så är industrialiseringen och 

naturvetenskapens lavinartade framväxt en naturlig association till det han beskriver som 

människans ingripande i naturen. Men O’Donovans beskrivning innefattar även sociala och 

mellanmänskliga relationer. Som exempel nämner han synen på äktenskap, där spänningen 

mellan vad han ser som en skapelse-ordnad och historisistisk etik blir tydlig.121 Den andra 

konsekvensen av en historicistisk historiesyn som O’Donovan lyfter fram är dess bristande 

eskatologi. Här belyser han hur Augustinus två-stads-perspektiv varit avgörande för 

formandet av den västerländska politiska traditionen. Med åtskiljandet av den världsliga 

staden från den himmelska har den världsliga stadens ambitioner till absolutitet hållits 

stången. Historicismens ensidiga betoning på historien som etikens och politikens källa, och 

därmed dess förnekande av någon form av transhistoriska källor, riskerar enligt O’Donovan 

att lösa upp denna åtskillnad. Historicismen saknar inte eskatologiska perspektiv, men ”its use 

of eschatological categories is characteristically to legitimize the immanent tendencies of 

history rather than to critize them”.122 Historicismen motsäger nödvändigtvis inte gudsstadens 

existens, men när även den får sin definition och sitt innehåll givet av historien, som redan 

utgör källan till världsstaden, sammansmälter de båda till ett. O’Donovans slutsats är att 

historicismen oundvikligen innebär ”a return to totalitartian thinking”, i den meningen att ”the 

                                                 

119 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 68. 
120 Ibid.  
121 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 69-70. I en skapelse-ordnad etik relaterar äktenskapet till en 

naturlig ordning, ”in the ordinance of marriage”, som i sig var en ”natural institution”, ”there was given an end 

for human relationships, a teleological structure which was a fact of creation and therefore not negotiable”. 

Äktenskapet, likväl som celibatet, fick sin mening ur denna ordning – som både relaterade till skapelsen och det 

eskatologiska hoppet. 
122 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 73. Författarens kursivering. 
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whole content of the claim of the good is mediated to man through his developing social 

culture”.123 Han är dock noggrann med att betona att det inte nödvändigtvis innebär en stats-

totalitarism. Mer troligt i en västerländsk kontext idag skulle snarare vara en form av liberal 

kultur-totalitarism. O’Donovan beskriver det som ”a totalitarianism which allows the critic no 

ground of rationality unless he is the voice of a ’movement’”. Kulturen, som resultat av 

historisk utveckling, är absolut till den grad att ”[t]o critize the culture as a whole is 

unthinkable; one can only speak for the culture against the culture”.124 Kulturen och historien 

fortsätter således i en historistisk dialektik. 

3.2 Sekulär auktoritet och politisk teologi 

Det är utifrån frågan om historien, ”the temporal extension of creation”, som frågan om det 

politiska aktualiseras.125 Saeculum, tiden mellan skapelsen och eschaton, ställer frågor om 

människans varande och samvaro i världen. Vidare ställer det frågor om relationen mellan 

människans handlande och Guds inom historien och hur detta handlande relaterar till 

historiens slutmål, eschaton. Även om det för O’Donovan är en åtskillnad mellan de båda 

finns det samtidigt en viss överlappning. Mänskliga, politiska skeenden ”provide us with 

partial indications of what God is doing in human history”, samtidigt som ”we must look to 

the horizon of God’s redemptive purposes if we are to grasp the full meaning of political 

events that pass before our eyes”.126 Människans politiska handling behöver förstås utifrån det 

större historiska ramverk som Guds frälsningshistoria utgör. Som del i Guds frälsningsverk 

har den politiska handlingen en plats i historien. Samtidigt är den till sin form inte 

skapelsegiven. Den tillhör inte världens skapelsegivna ordning. Politiska strukturer är således 

”historically fluid” och inte ”given in nature”. Enligt augustinsk tradition, som O’Donovan 

sällar sig till, ”only sociality itself was given in creation, all other political structures were 

given by divine providence”.127 Detta möjliggör existensen av pre- eller icke-politiska 

gemenskaper och sammanhang, vilket syns i grupper idag som utmärker sig genom att inte 

vara ”politiska”.128 Vägen från det pre-/icke-politiska (inom kontraktsteori; naturtillståndet) 

                                                 

123 Ibid. 
124 Ibid. Författarens kursivering. 
125 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 55. 
126 O’Donovan, The Desire of the Nations, 2. 
127 O’Donovan, The Desire of the Nations, 14. 
128 O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 129. ”Smaller communities, both natural and voluntary, do so all 

the time, and count it a virtue that they are not politically organized.” Detta kan gälla även i större sammanhang: 

”But even in the wider community of those who are associated neither by blood nor by common projects the 

combination of might, tradition and the concern to right wrongs does not have to occur” (min kursivering). 
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till det politiska går dock inte via ett rationellt grundat socialt kontrakt enligt O’Donovan. 

Politisk auktoritet är snarare ”something we simply stumble upon” då vi ”[i]nitially … 

recognize authority simply as an occurence”.129 Trots att det politiska till sitt uttryck och sin 

form är kontingent, och likväl kan vara icke-existerande, är dess närvaro samtidigt en Guds 

försyn. Politisk auktoritet förutsätter ”the providential gift of authority”.130 

Vad är då politisk auktoritet, och hur tar den sig uttryck? ”The authority of secular 

government resides in the practice of judgement”, skriver O’Donovan.131 Att notera 

inledningsvis, förutom den centrala plats O’Donovan ger åt domshandlingen, är att den 

världsliga makten är sekulär. Han förtydligar: ”secular, that is, not by its own profession, 

which is irrelevant, but by its actual position in salvation history”.132 Världens politiska 

auktoriteter är provisoriska. De inväntar och förebådar Guds slutgiltiga regerande. I tiden där 

emellan, saeculum, är det de världsliga regeringarnas uppgift att upprätthålla en god ordning.  

Denna ordning upprätthålls främst genom statens auktoritet att agera domare. ”Judgement”, 

som enligt O’Donovan är den centrala politiska handlingen, ”is an act of moral discrimination 

that pronounces upon a preceding act or existing state of affairs to establish a new public 

context”.133 Handlingen innefattar en moralisk urskiljning, ”dividing right from wrong”, vars 

uppgift är ”to resolve moral ambiguity and to make the right and wrong in a given historical 

situation clear to our eyes”. Vidare är den reaktiv, ”following what it pronounces on”. Som 

sådan uttalar den sig om ”something that already is the case”. Domshandlingen, som 

uttalande, etablerar en offentlig kontext. Även om själva uttalandet följer på en föregående 

handling eller tillstånd sträcker det sig även framåt i att den omdefinierar kontexten och på så 

vis öppnar upp för ett annat sätt att handla: ”Judgement, then, both pronounces retrospectively 

on, and clears space prospectively for, actions that are performed within a community”. Som 

sådant behöver det både vara sant och effektivt; ”sant”, som i att det relaterar till den 

                                                 

129 O’Donovan, The Ways of Judgement, 128. Se även O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 129-130 för 

vidare diskussion om social kontraktsteori. 
130 O’Donovan, The Ways of Judgement, 129. ”That the ruler we elect and the forms we devise should be able to 

assert and retain authority, that is something we cannot undertake. We can only entrust them and ourselves to 

God’s providential authorization.” Se även O’Donovan, The Desire of the Nations, 20 ”[political institutions] are 

the work of Providence in the changing affairs of successive generations”, och O’Donovan, Resurrection and 

Moral Order, 130 ”[Christian thought] attributing the origin of authority to divince providence”. 
131 O’Donovan, The Ways of Judgement, 3. Jag väljer att översätta O’Donovans term ”judgement” med 

”domshandling”. Det går att diskutera alternativa översättningar såsom ”dom” eller ”omdöme”, men 

”domshandling” är det närmsta jag kommit det som jag menar är O’Donovans användning av termen. 
132 O’Donovan, The Ways of Judgement, 4. 
133 O’Donovan, The Ways of Judgement, 7. 
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moraliska ordning som är given i skapelsen, och ”effektivt”, som i att det verkställer en ny 

kontext som korrigerats utifrån denna ordning. Dessa två aspekter relaterar vidare till 

varandra: ”A well-made judgement is a statement that is true, and as such a deed that is 

effective”. Vi noterar slutligen att det är just en offentlig kontext som etableras. Utifrån denna 

definiton ser vi att ”judgement is distinct from all actions that have as their object a private or 

restricted good”. Snarare gäller att ”responsibility for the community’s good is 

determinative”.134  

Liksom den politiska auktoritetens status är provisorisk och inte suverän så är också dess 

domslut begränsade till sin egen tid. Dess domslut inväntar och förebådar Guds yttersta 

domslut. Den sekulära makten vittnar om ”the appearing grace of God, attesting by their 

judicial service the coming reality of God’s own act of judgement.”135 Vidare har den 

politiska auktoriteten till uppgift, under denna tid, att bereda rum för kyrkans mission. Genom 

upprätthållandet av en provisorisk ordning i väntan på det kommande gudsriket möjliggör den 

sekulära makten, så gott den kan, för kyrkans mission. O’Donovan skriver: 

If the mission of the church needs a certain social space, for men and women of every 

nation to be drawn into the governed community of God’s Kingdom, then secular 

authority is authorised to provide and ensure that space.136 

Vidare skriver han att ”the goals and conduct of secular government are to be reconceived to 

serve the needs of international mobility and contact which the advancement of the Gospel 

requires”.137 Återigen så görs detta främst genom den politiska auktoritetens kapacitet att 

döma korrekt. I den mening som den sekulära auktoritetens dömande återspeglar Guds dom 

”[it] preserves the social order that furthers the spread of the Gospel”.138 

Med ovanstående beskrivning har O’Donovan tydligt definierat den världsliga maktens 

utrymme, både i positiv och negativ mening. Att placera den politiska auktoriteten inom 

frälsningshistorien både legitimerar och begränsar dess varande. Genom att ge den politiska 

auktoriteten ett tydligt utrymme inom frälsningshistorien värjer sig O’Donovan för den 

förhärskande misstänksamheten mot auktoritet som han menar karaktäriserar 

senmoderniteten. Samtidigt relativiseras auktoriteternas anspråk i förhållande till både 

                                                 

134 O’Donovan, The Ways of Judgement, 7-12. 
135 O’Donovan, The Ways of Judgement, 5. 
136 O’Donovan, The Desire of the Nations, 146. 
137 O’Donovan, The Desire of the Nations, 147. 
138 O’Donovan, The Desire of the Nations, 148. 
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kristologi och eskatologi. Det är Kristus som är den egentliga härskaren, och alla anspråk på 

världslig auktoritet är underordnad Kristi kommande herravälde.139 

Även om dess konturer redan antytts i den inledande texten behöver vi nu ställa frågan mer 

specifikt om hur relationen mellan politik och teologi ser ut, och vidare, vad en politisk 

teologi innebär. Till en början noterar O’Donovan att Bibelns vokabulär är kantad med 

politiska termer som ”kung”, ”frälsning”, ”dom” osv. Likaså menar han att teologins 

reflektion över kyrkan, treenigheten och frälsningen oundvikligen leder till politikens område: 

”to speak about these has involved theologians in speaking of society”. Teologin, utifrån detta 

perspektiv, ”is political simply by responding to the dynamics of its own proper themes”.140 

Det verkar således finnas en naturlig koppling mellan de båda områdena – eller mer 

anspråksfullt uttryckt; teologin är oundvikligen politisk i sig själv. Samtidigt är det inte så att 

teologin ”råkar” vara politisk. För O’Donovan är det en normativ fråga. Teologin behöver 

vara politisk: ”Theology must be political if it is to be evangelical. Rule out the political 

questions and you cut short the proclamation of God’s saving power”.141 Guds frälsningsverk 

går inte att separera från politikens område – Guds rike är ett faktiskt rike, och därmed 

politiskt. Frågan är hur teologins politiska aspekter och språkbruk relaterar till den sekulära 

politiken och dess användning av liknande termer. O’Donovan är tydlig med att det inte rör 

sig om synonyma begrepp. Som vi redan antytt i inledningen av texten så förutsätter en 

politisk teologi snarare en analogi dem emellan, ”between the acts of God and human acts”. 

Denna analogi är ”grounded in reality”, och arenan för dem båda är ”within the one public 

history” som är både ”the theatre of God’s saving purposes and mandkind’s social 

undertakings”. Här finns således konceptuellt både en överlappning och en distinktion mellan 

Bibelns och den sekulära politikens vokabulär. Trots en distinktion hålls de samman genom 

att de båda är ”concerned with the one history that finds it goal in Christ”, vilket är ”’the 

desire of the nations’”.142 

Teologin, som politisk, är därför i behov av ”a full political conceptuality”, liksom politiken i 

sin tur är i behov av en teologisk.143 För O’Donovan innebär detta inte enbart en återverkan på 

teologin från politisk teori, utan även att politiken omformas av en teologisk förståelse. 

                                                 

139 O’Donovan, The Ways of Judgement, 5. Se även det inledande kapitelt, ”Beyond Suspicion”, i O’Donovan, 

The Desire of the Nations, 6-29. 
140 O’Donovan, The Desire of the Nations, 3. 
141 Ibid. 
142 O’Donovan, The Desire of the Nations, 2. 
143 Ibid. 
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O’Donovan beskriver den politiska teologins ambitioner som ”to push back the horizon of 

commonplace politics and open it up to the activity of God”.144 Här skiljer sig O’Donovan 

från huvudfåran av tidigare politisk teologi som han menar utgått från en relativt klar bild av 

politikens innehåll, men uttalat sig trevande om teologins. Snarare gäller det motsatta för 

O’Donovan: evangeliets klarhet står i kontrast till politikens ambivalens. Den politiska 

teologins uppgift är därför ”to shed light from the Christian faith upon the intricate challenge 

of thinking about living in late-modern Western society”.145 O’Donovan är därför på jakt efter 

”true political concepts”, vilka ”must be authorised, as any datum of theology must be, from 

Holy Scripture”. Detta innebär att det är Skriften själv som förser teologin med politiska 

begrepp. O’Donovan börjar alltså inte med en klar förståelse av politikens innehåll för att 

sedan studera Skriften utifrån dess givna teman. Ordningen är omvänd: ”Nothing assures us a 

priori that politico-theological concepts are to be found; the question of their existence must 

be put to Scripture itself”.146 Här blir O’Donovans evangelikala tradition synlig, där Skriften 

blir den självklara startpunkten för politisk-teologisk reflektion. Det är vidare utifrån Skriften, 

hävdar O’Donovan, som vår politiska situation kan bli begriplig. Bland annat menar han att 

”theology, by developing its account of the reign of God, may recover the ground traditionally 

held by the notion of authority” och att ”The restoration of the lost theological horizon 

promises a point of purchase on the impasse of Northern political experience”.147 Här har 

alltså teologin ett specifikt bidrag att ge i samtida politisk diskurs. 

Utgångspunkten för O’Donovans politiska teologi är Skriftens vittnesbörd om Guds 

regerande. Liksom Gud som skaparen relaterar till tillvarons grundläggande ordning är Gud 

som härskaren relaterad till historien – skapelsens utveckling över tid. O’Donovan skriver: 

”To start from the reign of God is to follow the modern tradition to the extent of organizing 

talk of politics within the category of history”.148 Liksom vi redan tidigare noterat situeras 

                                                 

144 Ibid. 
145 O’Donovan, The Ways of Judgement, x. ”The Gospel proclamation I take to be, in its essential features, 

luminous, the political concepts needed to interpret the social and institutional realities around us obscure and 

elusive.” O’Donovan antyder här något om politikens tillstånd i senmoderniteten; med förlusten av ett större 

ramverk utifrån vilket politiken situeras förblir det politiska samtalet fragmenterat. Jmf MacIntyres kritik av 

moralen i After Virtue. Se även O’Donovan, The Desire of the Nations, 19. ”The notion [of authority] has wasted 

away into unintelligibility, and with it the idea of political activity as kingly. The restoration of the lost 

theological horizon promises a point of purchase on the impasse of Northern political experience.” Även 119. 
146 O’Donovan, The Desire of the Nations, 15. Här syns O’Donovans evangelikala tradition, där Skriften blir den 

självklara startpunkten för politisk-teologisk reflektion. 
147 O’Donovan, The Desire of the Nations, 19. Detta utvecklar O’Donovan på s 30 och framåt. 
148 Ibid. O’Donovan klargör distinktionen: ”Divine rule is not the potentia absoluta that underlies the bare fact of 

creation itself, but the potentia ordinata which works within the covenant that is established through creation”. 
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politiken alltså inom historien. Vidare situeras den politiska historien i O’Donovans politiska 

teologi inom Guds historia, såsom den kommer till oss i Skriftens vittnesbörd. Denna historia 

möter oss som ”revealed history” som ”takes form quite particularly as the history of Israel”. 

Som sådan utgör den en tolkningsnyckel i vår förståelse av den övriga historien: ”Against this 

canonical history our understandings of general and universal history as a whole must be 

measured”. 149 

Det är alltså i Israels historia, såsom redogjord i GT:s vittnesbörd, som en politisk teologi tar 

sin utgångspunkt.150 Efter att ha redogjort för den politiska teologins ramverk och 

förutsättningar rör sig O’Donovan därför sedan i kronologisk ordning genom Israels historia i 

GT:s texter, hur denna historia kommer till sin fullbordan i Jesus och vidare i kyrkans 

framväxt och slutligen hur kyrkans relation till den politiska makten diskuterats och kommit 

till uttryck under den långa period av västerländsk historia som går under den breda rubriken 

Christendom. Utan att återge O’Donovans redogörelse i detalj så går det kanoniska materialet 

någorlunda att summera i att Israels liv, liksom kyrkan, vittnar om Guds regerande inför 

nationerna. Israels historia finner sin fullbordan i Kristus, vars seger kyrkan sedan bär vittne 

om. Detta vittnesbörd är kyrkans mission: att göra Kristus seger känd och erkänd. I den tidiga 

kyrkan kristalliserades tidigt två fronter för denna mission: samhället och härskarna. Med en 

stor spridning i samhället kunde härskarna inte längre förbigå kyrkan som en marginell sekt. 

Budskapets framgång i samhället banade väg för härskarnas uppmärksamhet. Den tidiga 

kyrkans mission når sitt crescendo i omvändelsen av den romerska kejsaren Konstantin och 

det påföljande Milan-ediktet år 313. Den period som kommit att kallas Christendom inleds. 

O’Donovan definierar denna term: 

I use the term ’Christendom’… to refer to a historical idea: that is to say, the idea of a 

professedly Christian secular political order, and the history of that idea in practice. 

Christendom is an era, an era in which the truth of Christianity was taken to be a truth of 

secular politics. 

Christendom är alltså ”the idea of a confessionally Christian government, at once ’secular’ (in 

the proper sense of that word, confined to the present age) and obedient to Christ, a promise 

of the age of his unhindered rule”.151 Denna era, som sträcker sig över en lång tidsperiod med 

                                                 

149 O’Donovan, The Desire of the Nations, 21. Även 81: ”political theology must […] take on the character of a 

proclamation history, attesting the claim that Yhwh reigns”. 
150 Om användningen av GT för politisk teologi, se O’Donovan, The Desire of the Nations, 27-29. 
151 O’Donovan, The Desire of the Nations, 195. 
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skiftande politiskt och kulturellt landskap, hålls trots sin skiftande karaktär ihop av denna 

grundidé. Om än främst som symboliska markörer så placerar O’Donovan denna tidsperiod 

mellan det redan nämnda Milan-ediktet år 313 och Första författningstillägget om 

religionsfrihet till USA:s konstitution 1791. Kyrkans missionella framgång hade skapat en ny 

kontext; ett samhälle och dess härskare som bekände sig till den kristna tron. Christendom var 

således resultatet av kyrkan mission, en följd av hennes vittnesbörd om Guds rike. Härskarnas 

omvändelse och Christendom tolkades som ”response to mission” och som sådan ”a sign that 

God has blessed it”. Vidare var det ”constituted not by the church’s seizing of alien power”, 

utan tvärtom, ”by alien power’s becoming attentive to the church”.152 Med en nästan 

provocerande säkerhet konstaterar O’Donovan om denna period: ”The kings of the earth had 

come to bow before the throne of Christ”.153 

Näst efter det kanoniska vittnesbördet är denna tidsperiod central för O’Donovan när det 

kommer till att förstå kyrkans politiska uppgift i världen. Christendom har inte status av 

uppenbarelse, och inte heller tradition, men är ett vittnesbörd om och ett exempel på ”the 

actual impact of the Christian faith on European politics”.154 O’Donovan har upprepade 

gånger anklagats för att förespråka någon sorts tillbakagång till Christendom, vilket han gång 

efter annan tydligt dementerat. Vad han istället vill komma åt är att kyrkan och teologin har 

allt att lära sig av att ta på allvar den erfarenhet, reflektion och kreativt prövande som 

tidsperioden inneburit. O’Donovan beskriver hur ”The political doctrine of Christendom was 

discovered and elicited from the practical experience of Christian political discipleship, in 

which Christian rulers were accompanied and assisted by the wider church”.155 Christendom 

är utmärkande när det kommer till att både i teori och praktik konkretisera vad det innebär för 

härskarna att böja sig för Kristus.156 Här är O’Donovan å sin sida kritisk till att Christendom 

som paradigm och erfarenhet inte getts tillräcklig rättvisa när det kommer till att förstå 

relationen mellan kyrkan och den världsliga makten inom modern teologi. Trots att det finns 

                                                 

152 Ibid. 
153 O’Donovan, The Desire of the Nations, 194. 
154 Ibid. 
155 O’Donovan, The Desire of the Nations, 219. ”The political doctrine of Christendom was discovered and 

elicited from the practical experience of Christian political discipleship, in which Christian rulers were 

accompanied and assisted by the wider church.” 
156 Detta är något som Bretheron noterar:”for O’Donovan, an account must be given of when and how rulers may 

bow the knee to Christ”, och vidare, ”there has to be a reckoning with the particular shape political authority and 

the social order takes in response to Christ and thence what normative (if provisional) conclusions Christians 

might draw from reflection on this for the contemporary shape and pattern of political authority and the social 

order”. Se Bretherton, ”Introduction…”, 269. 
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kritik och frågor att ställa till den mångskiftande teorin och praktiken under denna period kan 

en teologi som är intresserad av politiska frågor inte ignorera den över ett millenium långa 

interaktion mellan kyrka och makthavare som Christendom utgör.157 

Den syntes som Christendom inneburit har under de senaste århundradena långsamt luckrats 

upp och upplösts.158 Vi befinner oss inte längre i Christendom, utan i dess odefinierade – om 

än inom nutida teologi populära – efterträdare, post-Christendom. Om Christendom var en era 

som kännetecknades av att härskarna böjde knä för Kristus kan det vid en första anblick ses 

som en förlust att perioden gått mot sitt slut. Eller annorlunda uttryckt: att det innebar en 

tillbakagång från Kristus triumf över härskarna. Här framträder en viktig aspekt av 

O’Donovans historieläsning. Kyrkan, med den privilegierade position som Christendom 

innebar för henne, ”could not count on it as a permanent right”. Trots att härskarna böjt knä 

för Kristus innebar detta inte ett ”historiens slut”. Även om historiens mål är avgjort i och 

genom Kristus så förblir historien, i väntan på eschaton, öppen. Denna öppenhet finner 

O’Donovan redan hos Augustinus: ”Augustine knew that the thesis he had to contest in his 

contemporaries’ celebration of the Christian epoch was not that the empire had been 

converted to Christ, which was true, but that there would never be another persecution of 

Christians, which nobody could be sure of”.159 Här finns en avgörande skillnad gentemot 

Eusebius läsning av Konstantin och det romerska rikets kristnande. I Christendom, enligt 

Eusebius förståelse, ”There is no distinct future horizon”. I den nya konstellation som 

Christendom innebar så är Eusebius ”even willing, though with philosophical stipulations, to 

describe the regime as ’eternal’”.160 Konstantins omvändelse är ”historiens slut” på ett sätt 

som det inte är för varken Augustinus eller O’Donovan. Deras politiska teologi är därför 

beredda att handskas även med Christendoms avvecklande. 

Samtidigt menar O’Donovan att den nya kontext som post-Christendom innebär för kyrkan 

och teologin inte är en radikalt ny situation. Istället betonar han en kontinuitet från den långa 

utveckling som Christendom inneburit till vår situation idag: ”the roots of this new 

                                                 

157 O’Donovan, The Desire of the Nations, 194-196, 226-229. 
158 O’Donovan, The Desire of the Nations, 194. ”We now have little continuity with Christendom; it is not our 

tradition any more; its assumptions are alien to us”. Även 244. ”I take it as beyond dispute that Christendom has 

in fact ended, in the minimal sense of the verb at least”. 
159 O’Donovan, The Desire of the Nations, 216. Min kursivering. O’Donovan är här noggrann med att betona 

både Kristus faktiska seger över härskarna under Christendom och dess öppenhet för förändring. 
160 O’Donovan, The Desire of the Nations, 197-198. 
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organisation of political priorities run deep into the centuries that preceded it”.161 Frukten av 

den praktik och reflektion som präglat Christendom mynnar ut i vad O’Donovan kallar för en 

tidigmodern, eller kristen, liberalism. Den liberala traditionen… 

…has right of possession. There is no other model available to us of a political order 

dervied from a millenium of close engagement between state and church. It ought, 

therefore, to have the first word in any discussion of what Christians can approve, even if 

it ought not to have the last word.162 

Den tidigmoderna, kristna liberalismen ger ett utrymme åt den politiska auktoriteten och ser 

den samtidigt, i sin form, som ett resultat av Andens påverkan. Begränsad till sitt varande i 

tiden utgör den en provisorisk fullbordan av en god politisk ordning och är som sådan ett 

uttryck för Guds försyn.163 Detta sätt att redogöra för liberalismens kristna rötter synliggör 

relationen mellan teologin och den bredare, västerländska liberala traditionen – vilket i sig 

kan ses som ett konstruktivt politisk-teologiskt bidrag in i den västerländska politiska debatten 

idag. O’Donovan ser därför möjligheter för teologin att skissa på en ”normative political 

culture broadly in continuity with the Western liberal tradition”.164 En sådan redogörelse 

behöver ta i beaktande kyrkans påverkan på det liberala samhället, eller annorlunda uttryckt, 

hur evangeliet som format kyrkan kommit att ”spilla över” i det omgivande samhället och hur 

liberalismen i sig själv kan ses som ett resultat av detta.165 Liberalismen är som sådan en 

respons på ”the proclamatory presence of the church in its midst”.166 O’Donovan utvecklar 

den kristna liberalismen under fyra rubriker: frihet, barmhärtighet i domslut, naturlig 

rätt/ordning och yttrandefrihet.167 

                                                 

161 O’Donovan, The Desire of the Nations, 226. O’Donovan skriver att ”the roots of this new organisation of 

political priorities run deep into the centuries that preceded it”. 
162 O’Donovan, The Desire of the Nations, 228. 
163 O’Donovan, The Desire of the Nations, 229. Denna liberalism ”presupposes original political authority, on 

the one hand, and proclaims the transformation of it wrought by Christ’s spirit on the other”. Som sådan ”[it] 

represent[s] a (provisional) perfection and fulfilment of political order which derives its political character from 

the rule of divine providence”. 
164 O’Donovan, The Desire of the Nations, 230. 
165 O’Donovan, The Desire of the Nations, 250. O’Donovan skriver: “In tracing the characteristic features of 

liberal society, then, we need to show how it has been affected by the narrative structure of the church”. Här 

använder sig O’Donovan av Kristus-händelsens fyra moment (inkarnationen, korsfästelsen, uppståndelsen, 

uppstigandet) som en övergripande tolkningsmodell. Kyrkan ”is itself a recapitulation of the narrative structure 

of the Christ-event”, varför ”we shall deploy the structural device of the four moments, in order to maintin the 

full evangelical shape of this social order against a tendency to reduce it to a single principle, such as ’liberty’”. 

Se 3.3 för vidare utveckling av Kristus-händelsens fyra moment och dess formande av kyrkans identitet och liv. 
166 O’Donovan, The Desire of the Nations, 231. 
167 O’Donovan, The Desire of the Nations, 252-271. O’Donovans rubriker är freedom, mercy in judgement, 

natural right/order och openness to speech. Min översättning av det sistnämnda till ”yttrandefrihet” kan tyckas 

oturlig, men jag menar att det kommer till sin rätt när jag utvecklar vad O’Donovan lägger i begreppet. 
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Kristus seger över härskarna frigör, i ett första steg, var och en från härskarnas inflytande. 

”For the voice of a prophetic church…, which speaks with divine authority, loosens the hold 

of existing authorities and evokes the prospect of liberty”. Friheten är till Kristus, och ytterst 

sett inte en frihet i termer av total självständighet. En sådan frihet, enligt O’Donovan, 

existerar ändå inte. Det fria samhället är ”grounded in the recognition of a superior authority 

which renders all authorities beneath it relative and provisional”. Vi är fria ”when we are 

commanded by that authority which commands us according to the law of our being”, och 

vidare, ”when what we are, and do, corresponds to what has been given to us to be and do”.168 

Det är en definition av frihet som blir oss given utifrån. En sådan definition ryms inte helt 

inom de klassiska kategorierna av ”negativ” eller ”positiv” frihet, även om den har 

anknytningspunkter med båda. Friheten är ”a social reality, a new disposition of society 

around its supreme Lord which sets it loose from its traditional lords”.169 Friheten från 

härskarna ska inte här ses som att härskarna har spelat ut sin roll. Det är just genom friheten i 

Kristus som samhället underordnar sig härskarnas provisoriska auktoritet; ”the law of love 

revealed in Christ’s coming justifies the claims of other authorities, provided they do not 

overstep their proper limits”.170 

Det är utifrån detta perspektiv som härskarnas barmhärtighet i domslut blir begripligt. När 

härskarna ser sin status som provisorisk, i väntan på Guds kommande rike, sätts deras domslut 

i relation till Guds domslut. ”[Liberal society] knows its own judgement to be under the 

judgement which God made upon the cross, a judgement that was at the same time a 

redemption”, vilket gör att ”it is forced to acknowledge the redemption that God has made in 

every act of judgement that it performs”.171 Detta förnekar inte på något sätt den sekulära 

auktoriteten att döma, men begränsar dess omfång genom att sätta den i relation till Guds 

yttersta dom: ”Christian liberalism taught judges to look over their shoulders when they 

pronounced on fellow-sinners’ crimes”. Detta eftersom de själva ”were subject to the higher 

judgement of God”, som dömer ”mercifully those that jugded mercifully”.172 

Vidare framhåller det liberala samhället, präglat av Kristus återställande av 

skapelseordningen, den naturliga rätten som följer på denna ordning. Grundläggande för 

                                                 

168 O’Donovan, The Desire of the Nations, 252. Det är även ett centralt tema för O’Donovans etik, se exempelvis 

O’Donovan, Resurrection and Moral Order, 101-120. 
169 O’Donovan, The Desire of the Nations, 254. Även 255-256, om negativ och positiv frihet. 
170 O’Donovan, The Desire of the Nations, 253. 
171 O’Donovan, The Desire of the Nations, 256. 
172 O’Donovan, The Desire of the Nations, 278. 
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denna är den i naturen rotade jämlikheten mellan individer ”by which each human being may 

encounter any other as a partner in humanity”.173 Denna respekt för den andre är grunden för 

en fredlig samvaro. Detta gäller dock inte enbart på en individnivå eller inom ett specifikt 

samhälle, utan går även att applicera på en global nivå. Den skapade ordning som Kristus 

återställer är universell. ”It is the creator’s will not only that human beings should live in 

communities and cultural homes, but that from their homes they should be able to engage 

peaceably with those of other communites”.174 Gästfrihet, som ”the act of recognition and 

welcome”, är därför ”a fundamental form of human relating”. ”Xenophilia is commanded us”, 

skriver O’Donovan, och fortsätter: ”the neighbour whom we are to love is the foreigner whom 

we encounter on the road”.175 

Slutligen är yttrandefrihet, definierad som ”an openness to speech” eller ”freedom of adress”, 

central för en kristen liberalism.176 Här finns rötterna till den västerländska demokratin, menar 

O’Donovan, där det centrala är ”a principle about access to public deliberations”. Även om 

demokratin som sådan kan ta sig olika uttryck är denna tillgång central. Det representativa 

styret ”[deliberate] not on it own behalf but in response to a wider context of deliberation, 

open to all, to which it must be attending carefully”.177 Underliggande för yrkandet av var och 

ens tillgång till det offentliga samtalet är möjligheten för det profetiska talet: ”Any voice 

within the public realm which could address the community about the common good [has] to 

be heard, lest the voice of prophecy should go unheard”.178 

Denna redogörelse för vad O’Donovan kallar för en tidigmodern och kristen liberalism sätter 

han i kontrast till den åtföljande, senmoderna liberalismen.179 I stora drag har liberalismen, 

vars rötter O’Donovan menar går att spåra till kyrkans inflytande under Christendom, behållit 

sitt innehåll, men förlorat sin koppling till den övergripande kristna berättelsen. Så kan 

exempelvis liberalismens frihetsideal, som sprungit ur den frihet som Kristus vunnit åt varje 

individ, nu ha den självständiga, autonoma individen som sin utgångspunkt. Individen sätts 

inte längre i relation till en större verklighet, utan snarare tvärtom: ”the detached pre-social 

individual becomes the basic unit out of which society is then constructed”.180 Med Guds 

                                                 

173 O’Donovan, The Desire of the Nations, 262. 
174 O’Donovan, The Desire of the Nations, 267. 
175 O’Donovan, The Desire of the Nations, 268. 
176 O’Donovan, The Desire of the Nations, 269. 
177 O’Donovan, The Desire of the Nations, 270. 
178 O’Donovan, The Desire of the Nations, 269. 
179 O’Donovan, The Desire of the Nations, 271-284. 
180 O’Donovan, The Desire of the Nations, 276. 
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slutliga dom och de världsliga makternas provisoriska status borta ur bilden kvarstår en 

ängslighet inför den politiska auktoritetens rätt att döma. Med denna tveksamhet ”no longer 

grounded in religious humility, it became moral insecurity”.181 Likaså förlorar den naturliga 

rätten sin grund. I sin senmoderna version ”it was given a new derivation in the interest of the 

individuals in their own self-preservation”, snarare än utifrån Guds skapelseordning som ger 

varje individ sitt värde.182 Slutligen har den tidiga liberalismens betoning på yttrandefrihet 

utvecklats till att totalisera talet. Samtidigt har talet förlorat sin förankring i den objektiva 

verklighet som Guds skapelse utgör, varpå konsensus förblir en hägring i den kakafoni av 

motsatta röster som präglar senmoderniteten.183 

I övergången från den tidigare versionen av liberalismen till den senare urskiljer O’Donovan 

antikrists handlande i historien. Skillnaden mellan de båda beskriver han som ”the one 

characterising Western society as a bene esse of political order which bears the narrative of 

the Christ-event stamped upon it, the other characterising it as a pessimum esse, displaying the 

emergence of the pseudo-Christ of the last times”.184 Den senmoderna liberalismen ”is the 

child of Christianity, and at the same time… it has left its father’s house and followed the way 

of the prodigal”, eller ännu skarpare uttryckt, ”[it] can be conceived as Antichrist, a parodic 

and corrupt development of Christian social order”.185 

3.3 Kyrka, mission och samhälle 

Föregående redogörelse visar hur historien sätter arenan för den politiska auktoriteten, och 

hur de båda bereder ett utrymme och en roll åt kyrkan.186 Kyrkan konstitueras av 

Kristushändelsen, historiens avgörande punkt.187 Utifrån denna händelse lever kyrkan i väntan 

på och förebådar historiens mål, som är Guds rike. Redan nu lever hon under Kristus 

herravälde, men väntar alltjämt på att detta herravälde ska realiseras universellt. I denna 

                                                 

181 O’Donovan, The Desire of the Nations, 278. 
182 Ibid. 
183 O’Donovan, The Desire of the Nations, 281, 283. Här ligger O’Donovan nära Alisdair MacIntyres analys av 

emotivismen och moralens fragmenterade tillstånd i After Virtue. 
184 O’Donovan, The Desire of the Nations, 283. 
185 O’Donovan, The Desire of the Nations, 275. Jmf Milbanks definition av den sekulära moderniteten som en 

kristen heresi. Se Milbanks Theology and Social Theory. 
186 Samtidigt som kyrkan, för O’Donovan, är utgångspunkten för att definiera den sekulära auktoriteten. Se 

O’Donovan, The Desire of the Nations, 159. ”A theological account of how this world is ruled, then, must 

proceed from and through an account of the church”, och vidare, ”Decisions made about the nature of church 

authority have shaped and still shape what is said about secular government”. 
187 O’Donovan, The Desire of the Nations, 174. ”The Christ-event, then, is the structuring principle for all 

ecclesiology”. 
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väntan lever hon jämsides med den sekulära politiska auktoriteten, vars roll är att döma 

mellan rätt och fel och bereda en plats för kyrkans mission under tiden fram tills historiens 

slut. 

Innan vi kan undersöka närmre kyrkans roll och bidrag i historien, och dess relation till 

samhället och härskarna, behöver något sägas om vad kyrkan är. En politisk teologi, enligt 

O’Donovan, ”has an ecclesiological mode, which takes the church seriously as a society and 

shows how the rule of God is realised there”.188 Som utgångspunkt behöver därför kyrkan 

förstås som ett samhälle, och som sådant är det politiskt.189 Kyrkan, som redan nu lever under 

Kristus och förebådar det kommande gudsriket, är en politisk entitet i den meningen att ”it is 

brought into being and held in being… by a government that it obeys in everything”. Kyrkan, 

som lever under Kristus, ”therefore has its own authority; and it is not answerable to any other 

authority that may attempt to subsume it”.190 Kyrkans odelade lojalitet till Kristus innebär 

dock inte ett upphävande av den sekulära auktoriteten; det är just utifrån hennes lojalitet till 

Kristus som hon relaterar till dess provisoriska, interimistiska auktoritet. Vidare förblir 

kyrkans politiska karaktär, i den meningen att hon lever under Kristus herravälde, i någon 

mening dold för sin omgivning. Kristus herravälde kan enbart urskiljas genom tro. För den 

icke-troende omgivningen ”[the church] presents the appearance of a functional religious 

organism rather than a political one”.191 Här står kyrkan inför den återkommande frestelsen att 

låta Kristus osynliga herravälde ta konkret form i en Kristus-representant som bär upp Jesus 

kungliga roll.192 

Kyrkan är alltså en faktiskt politisk entitet, samtidigt som hennes politiska karaktär i någon 

mening är dold. Det är med båda dessa aspekter i beaktande som O’Donovan redogör för 

kyrkans identitet. I ett första steg skiljer O’Donovan på kyrkans katolicitet som sådan och 

hennes struktur; hennes katocilitet föregår hennes struktur. Kyrkan som politisk entitet är inte 

                                                 

188 O’Donovan, The Desire of the Nations, 123. 
189 I O’Donovans definiton av kyrkan som ”politisk” positionerar han sig å ena sidan mot vad som skulle kunna 

kallas en ”a-politisk” förståelse av kyrkan (exemplifierad i erastianistisk två-regements-lära som skiljer på 

kyrkans ”andliga” auktoritet och statens ”världsliga” makt) och å andra sidan mot idén om en Kristus-

representant inom kyrkan, som visserligen tar på allvar kyrkans politiska karaktär, men misstar sig i sitt försök 

att synliggöra Kristus herravälde (exemplifierad i papalism). O’Donovan, The Desire of the Nations, 159-169. 

Erastianism och papalism omnämns på s 168. 
190 O’Donovan, The Desire of the Nations, 159. Se även 159-160 om kyrkans politiska självständighet. 
191 O’Donovan, The Desire of the Nations, 166. 
192 O’Donovan, The Desire of the Nations, 166. Det bör här noteras att O’Donovan diskuterar den representativa 

rollen specifikt som kung, ”a representative icon of the ruling Christ”. Det är inte en diskussion om 

påven/biskopen/prästen som representant för Jesus generellt. Se även 168 för klargörande. 
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synonym med hennes struktur, såsom annars är vanligt att definiera sekulära politiska 

sammanhang. Detta gör inte frågan om struktur och kyrkoordning irrelevant, men det är inte 

utifrån hennes struktur som kyrkans politiska karaktär blir henne given eller kan utläsas.193 

Vad som konstituerar kyrkan katolicitet, och i nästa steg auktoriserar henne som en politisk 

entitet, är Kristushändelsen: ”The church can live under the rule of Christ because Christ has 

ascended on high and led captivity captive”. Kristushändelsen, i dess fyra moment av 

inkarnation, korsfästelse, uppståndelse och uppstigande, summeras i detta sistnämnda; Kristus 

uppstiger till himmelen. I denna händelse auktoriseras Jesus kungaskap. På Kristushändelsen 

följer pingsten – inte som ännu ett moment, utan i direkt relation till Jesus upphöjelse. Genom 

Andens utgjutande kan kyrkan delta i Jesus herravälde: ”Pentecost authorises the church by 

uniting it with the authorisation of Christ.” Liksom uppstigandet summerar Kristushändelsen i 

sin helhet tar kyrkan del av varje moment av Kristushändelsen. I Kristus är kyrkan 

representerad i varje moment, och genom Anden deltar hon i varje moment. Det är genom 

båda dessa aspekter, av representation och deltagande, som kyrkan blir given sin politiska 

status: ”These two aspects of the one relation to the representative act confer the church’s 

political identity upon it”.194 Kyrkan blir således given sin ’form’ av Kristushändelsen, före 

det att hennes struktur och ordning är utarbetad: ”The shape of the pre-structured church, 

then, is the shape of the Christ-event become the dynamics of a social identity”. Som sådan är 

kyrkan ”a recapitulation of the Christ-event”. Med Kristushändelsen som form svarar kyrkan 

an mot denna händelses fyra moment; ”the four moments of Advent, Passion, Restoration and 

Exaltation shape a society which continually gathers, suffers, rejoices and speaks”.195  

Dessa fyra handlingar kännetecknar alltså kyrkans liv. Kyrkan samlas och drar människor till 

sig, väntandes på den dag då hela mänskligheten befinner sig inom hennes gemenskap. Ännu 

är hon inte samlad i sin fullhet; därför förblir det kyrkans uppdrag att nå ut till dem som ännu 

inte accepterat Kristus herravälde. Kyrkan ”continually adds to its membership from all 

existing political and natural communities, as the recognition of Jesus as the Christ is 

communicated throughout the world”.196 Hennes centrum är bekännelsen till Kristus, vilken 

                                                 

193 O’Donovan, The Desire of the Nations, 171. Att börja från Kristushändelsen snarare än kyrkans struktur som 

utgångspunkt för kyrkans status som politisk ”does not authorise us to conclude that order is a matter of 

indifference”. Även om den kan ta sig olika uttryck så menar O’Donovan att ”[a] certain structuring of the 

church’s life is given with that life”. Här får exempelvis sakramenten en central plats, se 171-174.  
194 O’Donovan, The Desire of the Nations, 161. 
195 O’Donovan, The Desire of the Nations, 171. 
196 O’Donovan, The Desire of the Nations, 175. 
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är källan till hennes enhet. I denna enhet ryms en mångfald då kyrkan som gemenskap korsar 

sociala, kulturella och politiska gränser. Tecknet på kyrkan som samlas är dopet, som 

inlemmar varje ny medlem i den politiska gemenskap som kyrkan utgör: ”In accepting 

baptism, each new believer accepts Jesus as his or her representative, and accepts Jesus’ 

people as his or her people”. Detta innebär ett åsidosättande av befintliga tillhörigheter, för att 

nu tillhöra Kristus; ”existing collective identities have to be set aside and replaced with this 

new collective identity”.197 

Kyrkan som samlas är också en lidande gemenskap, ”engaged in conflict with the principalities 

and powers that Christ has overcome”.198 I förebådande av Kristus slutliga seger lever kyrkan i 

friktion med den del av tillvaron som ännu inte böjt sig för Kristus. Martyrskapet är 

paradigmatiskt för kyrkans liv. I konflikt med makterna ger kyrkan sitt vittnesbörd till världen 

genom sitt lidande. Kyrkans lidande ”is undertaken with and for the community for the benefit 

of others”. Även detta är en del av hennes uppdrag: ”It is not merely a contingent circumstance 

of the apostolic work; it is a part of the apostolic mission”.199 Det primära tecknet på kyrkan 

som lidande är eukaristin. Eukaristin binder samman kyrkan till en korsmärkt kropp: ”It 

determines the identity of this society by reference to the Passion: it is the community of those 

who have not only gathered to God’s Christ, but have died with him”.200 

Vidare är kyrkan en gemenskap som gläder sig. Lidandet som kyrkan får ta del av i sin väntan 

på gudsrikets fullbordande har inte det slutgiltiga ordet. Över hennes tillfälliga lidande gläder 

hon sig över den uppståndne Kristus, vilken är tecknet på skapelseordningens upprättelse.201 

Skapelsen, i sitt naturliga tillstånd, kännetecknas av glädje över Skaparen. Skapelsens 

upprättelse, som kyrkan gläder sig över, möjliggör för kyrkans moraliska liv: ”This is a morality 

of new creation in Christ, the life of a new community constituted by God’s acceptance of 

Christ, promising a world made new in Christ and fit for human beings to live and act in”.202 

Tecknet på glädjen över den återupprättade skapelsen är firandet av Herrens dag. Detta firande 

                                                 

197 O’Donovan, The Desire of the Nations, 178. 
198 Ibid. 
199 O’Donovan, The Desire of the Nations, 179. 
200 O’Donovan, The Desire of the Nations, 180. 
201 Denna relation mellan uppståndelsen och skapelseordningens upprättelse utgör som tidigare noterat en central 

del av O’Donovans resonemang i RMO. 
202 O’Donovan, The Desire of the Nations, 183. Kort och gott: ”In Christ we may live and act acceptably to 

God”. 
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inkluderar sabbatens firande av den färdiga skapelsen, nu återupprättad, men också fullbordad, 

av Kristus.203 

Slutligen talar kyrkan Guds ord. Hon adresserar Guds ord till mänskligheten och tillbaka till 

Gud själv, genom profetia och bön. Profetian är ett uttalande om rådande omständigheter, en 

beskrivning av tillvaron sådan som den är: ”To prophesy is to speak a word from God to the 

church as it is placed here and now; to declare that the present situation is this, and not that.” 

Profetian ”discovers the present”. Även om profetian i ett första steg uttalas i och riktas till 

kyrkan sträcker den sig i förlängning, genom kyrkan, ut till världen. Det profetiska ordet ”does 

not address the world immediately, but the church, and, by contributing to the church’s 

prophetic identity, addresses the world through the church”. Detta gäller överlag för hur kyrkan 

adresserar världen: ”There is no private Christian counsel to be delivered to the principalities 

and powers, bypassing their need to confront the social reality of the church”.204 Här nämner 

O’Donovan teologen som exempel. Det är som representant för kyrkan som teologen deltar och 

talar i det sekulära sammanhanget. Vidare talar kyrkan genom bön – tal adresserat till Gud. 

Genom bönen erkänner kyrkan sin kraftlöshet och sitt behov av Guds kraft. Samtidigt är bönen 

en kraft i sig som kyrkan har tillgång till. Även om det inte är hennes egen kraft, utan Guds, 

sätter bönen dessa krafter i rörelse. Den kraft som kyrkan sätter i rörelse genom bönen är 

sammanlänkad med kyrkan som en av Anden auktoriserad gemenskap. Kyrkans kraftgärningar 

– de under som följer på hennes bön – är inte isolerade händelser utan står i direkt relation till 

hennes politiska uppdrag: ”By ’the power of the church’, then, is meant ’the authority of the 

church’, its effective enablement to be the political community that it is, the community of 

God’s rule, manifesting his Kingdom to the world”. Kyrkans uppdrag som en politisk 

gemenskap är att peka vidare mot det kommande gudsriket: ”The prayers of the church seek 

one thing only, the final manifestation of God’s rule on earth”.205 Både profetian och bönen är 

relaterade till Andens gåvor. Profetian är en andlig gåva, charisma, som blir given kyrkan, 

liksom bönen i sig är en bön om Guds gåvor, i form av Guds kraft. Tecknet på Guds gåvor är 

därför handpåläggningen, en vädjan om ”the gifts of the ascended Christ to be manifest in the 

service and discipleship of its particular members”.206 

                                                 

203 O’Donovan, The Desire of the Nations, 186. Denna dubbla betoning, både skapelseteologisk och 

eskatologisk, ekar återigen O’Donovans centrala tes i RMO. 
204 O’Donovan, The Desire of the Nations, 188. 
205 O’Donovan, The Desire of the Nations, 189. 
206 O’Donovan, The Desire of the Nations, 190. Här återknyter O’Donovan främst till NT:s texter om 

handpåläggning, där handpåläggning främst associeras till förmedlandet av Anden till enskilda medlemmar. 
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I dessa fyra handlingar av att samlas, lida, glädjas och tala lever kyrkan både i en väntan och 

ett förebådande. Redan nu gläder hon sig över det nya livet i Kristus, över skapelsens frigörelse 

från syndens destruktiva makter och kyrkans deltagande i gudsriket. Samtidigt väntar hon i 

lidande och vädjande bön på den nya skapelsen, på Guds ingripande och hans verks 

fullbordande. Under tiden kallar hon mänskligheten till sig och talar Guds ord i sin egen mitt 

och ut till samhället. Hennes mission fortgår, den är ännu inte färdig. Som redan nämnt har 

hennes mission två fronter: hon riktar sig till härskarna och makterna, och till samhället. Den 

ena politisk, den andra social.207 Båda kallas till lydnad och underordning under Kristus, men 

deras mål är olika. Världens härskare är provisoriska, deras regeringar avskaffas när gudsriket 

realiseras och Kristus herravälde konkretiserats. Deras uppgift är att bana väg för Kristus och 

gudsriket. Makternas frälsning består i att de finner sin rätta plats och roll i historien. Samhället, 

å andra sidan, har sitt mål i den kommande tidsåldern. Det är samhällets frälsning som världens 

härskare ska göra utrymme för. För samhället som avgjort sig för Kristus väntar livet i den nya 

tidsåldern. Dock är samhällets frälsning ännu inte avgjord, och avgörs inte förrän i historiens 

slut. O’Donovans förståelse för historiens utveckling hindrar honom från att alltför säkert uttala 

sig om dess utgång.208 Det är också här som relationen mellan kyrkan och civilsamhället kan 

beskrivas. Kyrkan är det samhälle som avgjort sig för Kristus. Hon lever som en del av det 

större samhället, och gränserna dem emellan kan vara mer eller mindre tydliga. Även under 

Christendoms dagar fanns det en åtskillnad mellan kyrka och samhälle: ”Society shaped by the 

presence of the church forms a kind of penumbra to the church, a radiation of it rather than a 

participation in it”. Till historiens slut förblir relationen mellan kyrka och samhälle i ett 

spänningsläge: ”[society] has constantly been challenged and invited by the proclamation of 

the church; it has been heedfull, but not wholly obedient; it has been claimed for the Kingdom, 

but not sacramentally made part of it”. Dess avgörande för Kristus väntar historiens slut: 

”Though many members of a society have decided for the Gospel, society has not yet decided. 

It stands on the treshold, not within the door. It has before it the possibility of deciding either 

way, for the Kingdom or against it”.209 Därför förblir kyrkans mission att fortsätta kalla och 

mana sin omgivning till omvändelse, även i ett till synes kristet samhälle. Oavsett om härskarna 

                                                 

207 O’Donovan, The Desire of the Nations, 193. Även 243, ”The Gentile had two frontiers, social and political. 

The church demanded the obediene of society, and it demanded the obedience of society’s rulers”. 
208 Här skiljer sig O’Donovan från exempelvis Henri de Lubac, som uttalar sig med en större tilltro till en 

kommande universell frälsning. Se Henri de Lubac, Catholicism: Christ and the Common Destiny of Man (San 

Francisco, CA: Ignatius Press, 1988). 
209 O’Donovan, The Desire of the Nations, 251. 
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böjt sig för Kristus och samhället genomsyras av den kristna bekännelsen kvarstår möjligheten 

inom historien för utveckling åt olika riktningar. Det sista ordet är inte sagt förrän historien 

kommit till sitt slut: ”The possibilities open to society with history and memory of the Gospel 

proclamation do not include naïve malevolence, but only a formation that is demonic to the 

extent that it is not redeemed and redemptive”. Denna öppenhet i historien ”becomes the 

occasion for a disclosure of the historical possibilites of evil, an evil shaped in imitation and 

replication of the redemptive good”. Denna ondska ”is not always regression, barbarism, a 

turning back to the primitive esse from the bene esse”, utan snarare, ”It must, under historical 

conditions, become precisely misdirected progress, corrupt sophistication, the idolisation of 

historical evolution”.210 Därför fortsätter kyrkans liv, i historien, att präglas av denna dubbla 

aspekt av väntan och förebådande. Spänningen dem emellan tycks inte helt kunna komma till 

en lösning förrän vid historiens slut. Förutom en spänning i kyrkans eget liv innebär det även 

en spänning i relation till både makterna och samhället; kyrkan erkänner och gläder sig över 

Guds handlande i världen och de tecken på gudsriket hon kan skönja i sin omgivning, samtidigt 

som hon är en gäst och främling i världen som ännu inte böjt knä för Kristus.211 Hon lever under 

världens politiska auktoritet, given av Gud, samtidigt som hon förebådar ett samhälle ”beyond 

judgement”. Den slutgiltiga domen är redan given i och genom Kristus, men i väntan på dess 

uppenbarelse för alla att se lever hon tålmodigt under den sekulära auktoriteten.212 Kyrkan ”is 

defined as the community that ’judges not’, but bears witness to a final judgement”. Hon är ”the 

bearer of a discourse that defers judgement, seeking further reflection and a discourse ’between 

the times’ in the moment of God’s patience. This discourse is its life, both as an announcement 

and as a lived display”.213 I förhållande till samhället står kyrkan därför också som en förebild 

för vad det sociala livet innebär. Kyrkan är ”the paradigm society”, vilket det övriga samhället 

speglar sig i. Samhället ”anticipates in some measure, and in some measure falls short of, the 

sociality modelled in the church”. Kyrkan, ”as the ’end’ of political community”, är därför ”the 

matrix within which the created shape of human sociality emerges into view”.214 

                                                 

210 O’Donovan, The Desire of the Nations, 251-252. 
211 O’Donovan, The Desire of the Nations, 159. 
212 Frågan här är hur denna underordning under den sekulära, politiska auktoriteten kommer till uttryck. Här kan 

O’Donovan, något motsägelsefullt, skriva att ”[p]olitical institutions can confront us with a morally arbitrary 

demand which it is morally obligatory to obey” och att ”moral judgement declares itself overruled [when 

confronted by political authority]”, även om ”there are evidently limits beyond which it would not be right to 

go”. O’Donovan, The Desire of the Nations, 131. 
213 O’Donovan, The Ways of Judgement, 240. 
214 O’Donovan, The Ways of Judgement, 240-241. O’Donovan fortsätter: ”The church displays the necessary 

character of social coexistence, but displays it as a divine summons to human freedom, not as a closed and 
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3.4 Sammanfattning: kyrkans politiska roll i historien 

För kyrkan utgör Kristus historiens definierande centrum. Det som föregått och det som 

kommer efter ges sin mening, tolkas och omtolkas utifrån Kristus-händelsen. I Kristus har 

skapelse-ordningen återupprättats och blivit given sitt mål, vilket är Guds rike. Kyrkan, som 

en social och politisk kropp, är den gemenskap som bekänner Kristus som sin kung och firar 

hans uppståndelse. I Kristus har Gud gett världen sin yttersta dom, varför kyrkan redan nu kan 

förebåda livet ”after judgement”. Samtidigt som hon bekänner Kristus som sin herre och 

därför utgör en specifik politisk entitet befinner hon sig även under den sekulära politiska 

auktoriteten. I väntan på historiens slut har den sekulära politiska makten en provisorisk, 

gudagiven auktoritet att döma mellan rätt och fel. Den politiska maktens auktoritet att 

upprätthålla en god ordning tjänar även till att skapa ett utrymme kyrkans mission. Kyrkan, i 

väntan på gudsriket, fortsätter att samlas, lida, glädja sig och tala Guds ord och kallar så 

världen in i hennes mitt. Hennes mission fortsätter på sina två fronter, nämligen samhället och 

härskarna – ibland i framgång, ibland i motgång. Som kyrka står hon dock inte vid sidan av 

varken samhället eller de politiska ordningarna, utan ”söker den stads bästa” i vilken Gud har 

sänt henne. Kyrkan har därför en roll även i utformandet av goda ordningar för samhället och 

kan utifrån sin egen tradition ge sitt specifika bidrag in i det politiska samtalet. Arenan för 

hennes mission är historien, på väg mot sitt mål men ännu inte i hamn. Längs vägen söker 

kyrkan att med Kristus som tolkande lins urskilja Andens och Antikrists handlande i 

politikens och historiens skeenden. 

  

                                                 

coercive system, as it can too easily appear when observed only from outside, sociologically. In the church we 

look forward to the sociality of the human race gathered around the throne of God and of the Lamb, and we look 

back upon the given sociality of the race in its creation, apart from sin and the necessity of human rule” (min 

kursivering). 
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4 Diskussion 

Med föregående redogörelse och sammanfattning av O’Donovan avklarad är vi nu redo för en 

utvärdering av O’Donovans projekt, och därmed besvara uppsatsens fjärde och sista 

frågeställning. Inledningsvis kan vi notera att O’Donovans projekt på många sätt är ambitiöst 

och omfångsrikt, vilket väcker frågan huruvida det håller ihop och är koherent eller om dess 

bredd snarare ger upphov till spänningar. Nedan bearbetas denna fråga under ett antal rubriker 

som berör specifika aspekter av O’Donovans projekt. Inledningsvis diskuteras både den roll 

som Christendom spelar i O’Donovans politiska teologi och O’Donovans specifika läsning av 

Christendom. Därefter berörs innehållet i hans politiska teologi och den roll som hans 

kristologi spelar för denna. Innan en avslutande diskussion förs bearbetas även relationen 

mellan en skapelse-orientered och en Kristus-centrerad etik i O’Donovans projekt. Som redan 

nämnt står O’Donovan inom den del av samtida politisk teologi som kännetecknas av det som 

kommit att kallas den ecklesiologiska vändningen (se 2.7). För att tydligare klargöra 

O’Donovans position, och för att knyta an till det pågående samtalet inom politisk teologi och 

kristen etik, situeras han genom diskussionen i förhållande till företrädare inom denna 

riktning. 

4.1 Christendom som paradigm i O’Donovans politiska teologi 

Ett första område för diskussion är O’Donovans användning av Christendom. Det blir tydligt i 

läsningen av O’Donovan att Christendom som paradigm och idé innehar en central plats i 

hans projekt. Bilden av den kristne härskaren eller sekulära auktoriteten ligger latent genom 

O’Donovans resonemang. Här skiljer sig O’Donovan från exempelvis Hauerwas och Yoder i 

det att han uppvisar en större djärvhet när det kommer till att tala om hur världens härskare 

faktiskt kan komma att böja knä för Kristus, vilket reflekterar deras olika inställningar till 

Christendom. Luke Bretherton jämför O’Donovan med Hauerwas och skriver att ”for 

O’Donovan, an account must be given of when and how rulers may bow the knee to 

Christ”.215 Jonathan Chaplin är inne på samma spår när han skriver: 

 

 

                                                 

215 Bretherton, ”Introduction…”, 269. 
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O’Donovan lines up with narrative theologians like Hauerwas in asserting that the 

foundation of the church’s witness to the world must be the existence of a faithful 

witnessing community. Where he departs from them is in his denial that the mere 

existence of such a community is the church’s political witness to the world.216 

Här kan O’Donovan sägas stå något närmre Milbank, som också han uppvisar en större tilltro 

till härskarnas kristnande. 

Denna ambition är en viktig aspekt av O’Donovans projekt, som i någon mening också gör 

hans projekt attraktivt. O’Donovan vågar ställa de grundläggande politiska frågorna i en tid 

som präglas av de stora berättelsernas fall. Hans ambition söker knyta an till den 

legitimitetskris som kommit att prägla den västerländska kontexten, både vad gäller politik 

och moral. ”I am not among the postmodernists”, fastslår O’Donovan och kan med 

självsäkerhet säga: ”in principle I admire grand narratives, seductive as they may sometimes 

be, and want to set things in their broader framework”.217 Det är precis detta O’Donovan 

försöker göra i hans ansats att ge ett teologiskt ramverk åt politiken. O’Donovan, liksom 

Milbank och MacIntyre, menar att det politiska blir obegripligt utan ett större ramverk att 

förstå det utifrån. I Milbanks radikalortodoxi leder förlusten av ett teologiskt ramverk i 

slutänden till nihilism, medan MacIntyre skissar upp bilden av en fragmenterad emotivism 

som resultatet av traditionens upplösning.218 O’Donovan å sin sida hävdar att ”the late-

modern world is in various respects incomprehensible, which is another way of saying that its 

secular reason is not wholly reasonable”. Därför vänder han sig till ”the Christian faith to shed 

light on what is going on”.219 Vidare menar han, som vi tidigare sett, att ”[t]he restoration of 

the lost theological horizon promises a point of purchase on the impasse of Northern political 

experience”.220 Teologin, menar O’Donovan, kan återvinna det ramverk som gått förlorat och 

på så sätt ge ett konstruktivt bidrag till samtida politik. Detta exemplifieras i O’Donovans 

resonemang om liberalismens framväxt efter Christendom och den åtskillnad han gör mellan 

en tidigmodern och en senmodern liberalism. O’Donovan försvarar liberalismen i dess 

förstnämnda form, vilken är en specifikt kristen liberalism, och ser möjligheterna att 

argumentera för en sådan form av liberalism idag. Här visar han liberalismens rötter i den 

                                                 

216 Jonathan Chaplin, ”Political Eschatology and Responsible Government: Oliver O’Donovan’s ’Christian 

Liberalism’” (265-308), i Bartholomew m.fl, 269. 
217 Shortt, 251. 
218 Se återigen tidigare nämnda Theology and Social Theory (1990) och After Virtue (1984). 
219 Shortt, 249. 
220 O’Donovan, The Desire of the Nations, 19. 
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kristna traditionen, rotat i ett teologiskt ramverk och begreppsvärld. Ett annat exempel på 

O’Donovans försök att beskriva det större teologiska ramverket för politiken kommer till 

uttryck i hans sätt att beskriva den sekulära politiska maktens uppgift i termer av att bereda 

väg och skapa utrymme för kyrkans mission. Det finns en anekdot om Otto van Bismarck som 

kan sägas måla upp O’Donovans idealbild. Det sägs att Bismarck efter att ha blivit rikskansler 

uppsöktes av ett par tyska missionärer. Dessa hade blivit utsända av den tyska kyrkan för att 

bege sig ut i missionsfältet. De hade dock ansett det lämpligt att först fråga Bismarck om lov, 

varpå han ska ha invänt med kommentaren: ”Varför frågar ni mig om lov? Ni har ju redan fått 

en befallning!”. Ett sådant förhållningssätt hos den sekulära makten verkar i O’Donovans 

projekt ses som det ideala.  

En första fråga att ställa är på vilket sätt den sekulära politiken kan återta ett teologiskt 

ramverk eller tjäna som väktare för kyrkans mission utan att den politiska auktoriteten 

återigen blir kristen.221 Visserligen kan det sägas ligga just i O’Donovans intresse att den 

sekulära makten böjer sig för Kristus. En invändning skulle dock kunna vara att den sekulära 

politiska auktoriteten helt enkelt inte har ett sådant intresse, utan slår vakt om att förbli 

sekulär i meningen icke-konfessionell. Den sekulära maktens villighet att böja sig för Kristus 

kan därför inte tjäna som en förutsättning för en politisk teologi, även om det kan förbli ett 

mål att sträva efter eller en möjlighet att bevara öppenhet för. På idéstadiet är O’Donovans 

skiss på många sätt imponerande, men frågan är hur väl den ”svarar an” på en kontext som 

beskrivs som post-Christendom. Gör den rättvisa åt de grundläggande förändringarna som 

skett från medeltidens kristna enhetssamhälle till dagens sekulära nationalstat? Intressant nog 

hävdar O’Donovan gång efter annan att det inte är en tillbakagång till Christendom han är ute 

efter. ”I am not intrested in the restoration of Christendom”, skriver han, och försäkrar: ”It is a 

post-Christendom politics that my faith has to engage with”.222 Men om Christendom är ”the 

idea of a confessionally Christian government”, och som sådan ”[a] response to mission”, så 

är det kanske ändå rimligt att fråga om det inte åtminstone är något liknande som O’Donovan 

ser som eftersträvansvärt – en ny sorts Christendom.223 

                                                 

221 En fråga som likväl går att ställa till den redan nämnda Milbank och hans radikalortodoxa projekt. 
222 Shortt, 249. 
223 O’Donovan, The Desire of the Nations, 195. 
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4.2 O’Donovans läsning av Christendom 

En ytterligare, och kanske än mer grundläggande, fråga berör O’Donovans specifika läsning 

av Christendom. Som redan noterat är en central del i O’Donovans redogörelse att 

Christendom följer på kyrkans mission, som respons. Det är inte ett kyrkligt 

maktövertagande, utan snarare ett tecken på maktens lyhördhet för evangeliet och Guds 

välsignelse till följd av denna. Kyrkan mission var dessutom inte färdig i och med 

Christendom. Snarare förblev det ett konstant tema genom Christendom, i spänningen mellan 

den sekulära maktens ”redan nu” och det eskatologiska ”ännu inte” av gudsrikets 

fullbordande. O’Donovans läsning av Christendom står dock inte oemotsagd. I en kritisk 

artikel om O’Donovans läsning och användning av Christendom hävdar Arne Rasmusson 

inledningsvis att O’Donovan tenderar att bli alltför abstrakt i sin historiska redogörelse. 

Rasmusson skriver och exemplifierar: 

While O’Donovan’s account is historical, it is nonetheless strikingly disengaged from 

history. For example, when discussing the different ways the Church tried to understand 

the relationships between Church and secular rule ([DN] pp. 193-211) very little is said 

about how these different theories and doctrines relate to specific historical developments 

and conflicts.224 

Detta, menar Rasmusson, döljer både den komplexa verklighet i vilken kyrkan utformar sin 

teologi och den påverkan som Christendom i sin tur haft på hennes liv och praktik. 

Rasmusson exemplifierar genom en diskussion om kyrkans relation till våld och framväxten 

av nationalstaten. I en konfiguration som Christendom antar kyrkan oundvikligen två olika 

perspektiv: kyrkan som talar till makten, och den kristna regenten som talar till sina 

underlydande. I det första fallet ser Rasmusson goda exempel på kyrkans förmåga att 

begränsa våldets inflytande: ”the Church, with a seriousness one seldom finds in later history, 

often made valiant efforts to limit warfare and violence”. I det andra fallet skriver han dock att 

”the whole issue becomes more ambigious”.225 Här belyser han relationen mellan kyrkan och 

det europeiska krigarsamhället och hur de kristna härskarna oundvikligen befanns sig i båda 

dessa världar. Visserligen fanns det ansatser att tämja det europeiska krigaridealet men, menar 

Rasmusson, ”it was more a question of modifying this warrior ethos, than radically 

                                                 

224 Arne Rasmusson, ”Not All Justifications of Christendom are Created Equal: A Response to Oliver 

O’Donovan”, Studies in Christian Ethics 11:2 (1998), 69. 
225 Rasmusson, 70. 
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challenging it”.226 I denna nära relation anar Rasmusson en förskjutning där kyrkan alltmer 

kom att tala om våldets naturlighet på ett sätt som har sina rötter i europeisk krigarkultur 

snarare än det kristna evangeliet. Denna förskjutning kom i förlängningen till blomning när 

kyrkan själv blev indragen i maktkamper och blev en aktör bland andra som kämpade om 

makt och inflytande i Europas politik.  

I Rasmussons andra exempel, om framväxten av nationalstaten, menar han att O’Donovan 

inte ger nog mycket uppmärksamhet åt den påverkan som denna framväxt har inneburit – 

särskilt när det kommer till våldsanvändandet. Vidare tenderar O’Donovan, enligt 

Rasmusson, att tala om ”nationer” som ett tidslöst begrepp, frånkopplat dess rötter i 

moderniteten.227 Vad som är av intresse i denna diskussion är det utrymme som nationen får i 

O’Donovans redogörelse. Rasmusson gör en koppling mellan O’Donovans beskrivning av 

den framgångsrika nationen som uttryck för Guds försyn och hur nära förknippat ”framgång” 

under denna tid var med specifikt militär framgång. Rasmussons problem blir på vilket sätt 

kyrkan, som gäster och främlingar i världen, kan bära sitt vittnesbörd om fred och försoning i 

en konstellation där kyrkan och nationen är så nära förknippade: 

If successful regimes are a sign of God’s providence, and if success during this period was 

a function of the efficient use of war in the interest of one’s own supreme nation-state, not 

following some Natural Law, how could the Church challenge one’s own nation or system 

at large?228 

Rasmusson problematiserar O’Donovans i stora drag positiva läsning av Christendom och 

försöker vidare peka på hur dess mer problematiska tendenser och utvecklingar följer naturligt 

på den grundläggande konfiguration som Christendom innebär (här nämner han exempelvis 

skiftet från Augustinus tudelningen mellan de två städerna till Luthers två-regements-lära, 

vilket även O’Donovan är kritisk mot). I kontrast till O’Donovans läsning av Christendom 

menar Rasmusson att kyrkan till en större grad kommit att påverkas av konstellationen och att 

det i förlängningen inneburit även från kyrkans sida en ansats att ta makten i egna händer. Det 

är alltså inte fråga om att makten i enkel riktning hörsammat evangeliets budskap, utan 

snarare om en större ömsesidig påverkan. Förutom att stundvis ge nationen eller staten den 

yttersta makten, på sätt som förnekar dess temporalitet och eskatologiska syfte, kan även 

                                                 

226 Rasmusson, 71. 
227 Rasmusson, 72. 
228 Rasmusson, 73. 
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kyrkan sägas ha gjort anspråk på absolutitet.229 Om Christendom utgör en så viktig del i 

O’Donovans större projekt blir Rasmussons kritik viktig. Om kyrkohistorien inte läses som en 

självklar kontinuitet från den tidiga kyrkan till Christendom, som den tenderar att göra hos 

O’Donovan, utan snarare uppvisar diskontinuitet och avbrott så väcks frågan om denna 

periods relevans för en politisk teologi idag. Om Christendom i sig inte självklart utgör en 

trogen utveckling av den kristna traditionen sätts en viktig del av O’Donovans projekt i 

gungning. Här kan dock noteras att O’Donovans positiva läsning av Christendom i sig kan ses 

som en reaktion mot vad han menar är en förenklad läsning åt andra hållet. Här kan han 

exempelvis skriva om John Howard Yoder att han ”seriously falsified Christian history in 

reading it as a capitulation by the Church to the attractions of power”.230 Frågan är om 

O’Donovan, i sitt försök att “återta” Christendom som paradigmatisk för politisk teologi, 

istället hamnar i andra diket och gör en läsning av Christendom som inte tar nog hänsyn till 

dess mer problematiska sidor. 

4.3 O’Donovans politiska teologi och kristologi 

Ytterligare en kritik som riktats mot O’Donovans projekt är otydligheten kring hans politiska 

teologis faktiska innehåll. Genom sin publikation har O’Donovan utarbetat ett tydligt ramverk 

för sin politiska teologi, men hur hans teopolitiska vision kan ta sig konkreta uttryck på den 

västerländska politiska arenan idag råder det osäkerhet kring. I ett nummer av Political 

Theology (9.3, 2008) som är tillägnat O’Donovans The Ways of Judgement skriver Bretherton 

i en inledande artikel att ”a question mark is raised over O’Donovan’s project to date”, vilket 

berör ”what kind of political life O’Donovan thinks would best display his theo-political 

vision”.231 Likaså kan James K. A. Smith skriva: ”I find myself wondering what an even more 

concrete political ethics from O’Donovan might look like”, och kommenterar att ”there 

remains ’translation’ work to be done that would help us envision what it would look like to 

act politically in light of [O’Donovans work]”.232 Här finns en tendens hos O’Donovan att 

röra sig på en övergripande nivå som lämnar mycket osagt när det kommer till konkreta 

situationer. Detta innebär inte nödvändigtvis en kritik av O’Donovan, utan kan helt enkelt 

förstås som ett område för vidare utveckling som tar vid där O’Donovan lagt grunden. Vad 

                                                 

229 Se exempelvis Spjuth, 60-65. 
230 Shorrt, 255. 
231 Bretherton, “Introduction…”, 270-271. 
232 James K. A. Smith, “Whither Oliver O’Donovan”, Fors Clavigera, 

http://forsclavigera.blogspot.se/2013/11/whither-oliver-odonovan.html, 2. 

http://forsclavigera.blogspot.se/2013/11/whither-oliver-odonovan.html
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som skulle kunna problematiseras är dock O’Donovans tendens att främst fokusera på den 

sekulära makten, och inte kyrkan, när han talar om det politiska. Här väcks den mer 

grundläggande frågan om vad ”politik” innebär i O’Donovans projekt. Hans fokus på 

domshandlingen (judgement) tenderar att begränsa det politiska till statens 

maktanvändning.233 Om politik istället förstås bredare som sökandet efter det goda livet så 

blir detta smalare fokus mindre motiverat. Från ett kristet perspektiv är det ju ytterst sett inte 

staten eller den sekulära makten som driver historien framåt eller till vilken världens hopp 

står, vilket O’Donovan skulle hålla med om. Här skulle det vara önskvärt att tydliggöra 

kyrkans politiska roll, och inte främst tala om den som ”osynlig”. Särskilt relevant blir detta i 

omständigheter där kyrkan står i konflikt med den sekulära makten eller där den sekulära 

makten inte fullgör sin uppgift som provisorisk ordning i väntan på eschaton. 

Ett konstruktivt bidrag utifrån denna kritik kommer från Paul Doerksen. I en i stora drag 

uppskattande artikel belyser han hur O’Donovan, trots sin välutvecklade kristologi, ironiskt 

nog tenderar att relativisera Jesus liv och politik. ”Jesus is central to O’Donovan’s political 

theology, but the politics of Jesus are not”, hävdar Doerksen.234 Kristushändelsen är central i 

O’Donovans politiska teologi, som redogjorts för tidigare. Här har O’Donovan rört sig från att 

främst betona uppståndelsen (i RMO) till att tala om Kristushändelsen som fyra moment (i 

DN). Dock menar Doerksen att O’Donovan behandlar dessa fyra moment ”as important 

primarily because of the fact that they happened, without sufficient attention to the way in 

which they happened”. Vad Doerksen är ute efter i sin kritik är ”the notion that the kind of 

life led by Jesus, which resulted in his execution by political authorities, can also be seen as a 

display of what it might mean to be political in a certain kind of way”.235 Kanske kan detta 

sägas eka Rasmussons kritik att O’Donovan abstraherar händelser från deras historiska, 

sociala och politiska verkligheter. Kristushändelsen har en central plats, men hur vägen till 

korset såg ut verkar inte ges något större utrymme i O’Donovans resonemang. Doerksen, som 

här bygger vidare på John Howard Yoder, menar att Jesus liv och politik, som slutligen förde 

                                                 

233 O’Donovan skriver att “political authority has no special mandate to pursue a public goal, “the common 

good” […] Government’s task is to respond to threats to the common good, repelling whatever obstructs our 

acting freely together”. O’Donovan, Ways of Judgement, 57.  

Som Smith noterar placeras den politiska auktoriteten i denna beskrivning först efter syndafallet: ”O’Donovan… 

makes government essentially post-lapsarian. Now, he might point out that he is defining the task of secular 

government which is, by definition, governing in the saeculum, and hence essentially postlapsarian. True, but the 

picture of judgement tends to make injustice an essential condition, in which case there would only be judgement 

– and hence there would only be politics – where there is injustice.” Smith, “Whither Oliver O’Donovan?”, 3. 
234 Doerksen, 433. 
235 Doerksen, 443-444. 
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honom till korset, har något att säga om kyrkans politiska roll idag. Här tycker sig Doerksen 

skönja en spänning i O’Donovans projekt: 

[O’Donovan] understands the rule of God to be made visible in the church, and insists that 

political theology must be grounded in the church, based on Christology, but this visible 

rule of God in the community founded by Christ too quickly drops from visibility when 

direct political substance is discussed.236 

Det är precis här som Jesus politik har något att säga, menar Doerksen. Vidare skulle det 

kunna hävdas att det är just en sådan politik som skulle kunna fungera som ett korrektiv till de 

delar av O’Donovans projekt som Rasmusson riktar kritik mot. En alltför nära 

sammanblandning mellan den världsliga makten och kyrkan, med de konsekvenser som 

Rasmusson räknar upp, kan finna sin stötesten i Jesus väg mot korset. Om det stämmer som 

både Doerksen och Yoder hävdar, att det är korset och inte svärdet som styr historien, kan 

kyrkan inte marginalisera Jesus politik till förmån för hans ”osynliga” herravälde.  

4.4 Skapelseteologi i O’Donovans politiska teologi och etik 

Tangerande frågan om Jesus relevans för den politiska teologins innehåll är O’Donovans 

betoning på en skapelsegiven moralisk ordning som människan i någon mening kan ha 

kunskap om. I denna betoning skiljer sig O’Donovan från exempelvis Hauerwas och Yoder, 

som uttrycker en större skepsis inför att härleda etiken från en given skapelseordning. 

O’Donovan är visserligen noggrann med att det är genom Kristus som vår tillgång till denna 

ordning säkras, i vilket han menar sig vara enig med Hauerwas.237 Frågan är dock om 

O’Donovans på många sätt tilltalande ambition att förena en skapelse-orienterad och Kristus-

centrerad etik lyckas, eller om det ena tenderar att få tolkningsföreträde framför det andra. 

Hauerwas kritik mot O’Donovan på denna punkt är att hans användning av uppståndelsen 

som skapelseordningens återställande i slutänden tjänar som en väg tillbaka till en skapelse-

orienterad etik.238 Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till den oklarhet som råder 

kring innehållet i O’Donovans politik. Det är tydligt att O’Donovan genom sin betoning på en 

skapelseordning främst förser den politiska teologin med riktlinjer eller principer på en 

övergripande nivå och på så sätt tjänar som ett ramverk för politiken. Men utan en betoning 

                                                 

236 Doerksen, 446. Här är O’Donovan kritisk till det han kallar för ’Jesuology’, vilket är en förenklad efterföljelse 

modellerad på Jesus liv. Se O’Donovan, The Desire of the Nations, 120-121. 
237 O’Donovan, The Desire of the Nations, xv. O’Donovan skriver om Hauerwas: ”We walk together in 

agreement about the non-self-evidence of creation order”. 
238 O’Donovan, The Desire of the Nations, xv. 
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på Jesus och evangeliernas faktiska exempel – det som O’Donovan kanske har för lätt för att 

avfärda som ’Jesuology’ – verkar det vara svårt för honom att ge ett konkret innehåll åt 

politiken som sträcker sig längre än att enbart bekräfta den givna skapelseordningen.239 Här 

väcks även frågan om möjligheten att utmana eller kritisera den politiska makten utifrån 

O’Donovans politiska teologi. Kanske försvagas denna möjlighet av O’Donovans tendens att 

främst röra sig på ett övergripande, principiellt plan, snarare än att gå in på den specifitet och 

kontextualitet som en Kristus-centrerad etik kräver. Rasmusson är kritisk till vad han menar är 

en tendens att överskyla ”the ’muddle through’ nature of the life of the Church in the world” i 

O’Donovans redogörelse för Christendom.240 Kanske går en liknande kritik att rikta mot hans 

politiska teologi och etik, i den meningen att den inte nog uppmärksammar den kontinuerliga 

urskiljning och praktiska reflektion som kyrkans liv i världen innebär. 

4.5 Summering: O’Donovan och kyrkans politiska roll i 

historien 

Avslutningsvis behöver frågan ställas om hur de aspekter av O’Donovans politiska teologi 

som diskuterats ovan relaterar till hans förståelse av historien och hur Gud verkar i historien, 

och vidare, hur O’Donovans historiesyn och politiska teologi relaterar till de utmaningar som 

presenterats i den inledande, historiska översikten. I förhållande till dessa så väcks det, utifrån 

Rasmussons kritik, vissa frågetecken över O’Donovans projekt. Både de sätt som den starka 

symbiosen mellan kyrka och makt har kommit till uttryck och kyrkans eget maktutövande och 

bejakande av militarisering kan ses som försök att ta kontroll över historien på ett sätt som 

kan komma att stå emot den tålmodiga väntan och bidandet inför eschaton som där 

förespråkas. Vidare går det att hävda att denna tendens finns redan i O’Donovans historiska 

redogörelse, och särskilt den centrala plats han ger åt Christendom. Frågan är om hans 

positiva läsning av Christendom inte riskerar att säga mer om historien än ett augustinskt 

konfliktperspektiv tillåter. Om spänningen mellan de två städerna fortgår intill historiens slut 

innebär det att ett utlåtande i tiden aldrig kan göras med absolut säkerhet, även i vad som kan 

tyckas vara en välfungerande harmoni.241 Som tidigare nämnts finns det inga neutrala 

                                                 

239 O’Donovan, The Desire of the Nations, 120-121. 
240 Rasmusson, 69. 
241 Ben Quash gör här en intressant distinktion mellan vad han kallar för en ”episk” och ”dramatisk” syn på 

historien. Medan ett dramatiskt perspektiv betonar ett deltagande och en öppenhet för historiens utveckling antar 

ett episkt perspektiv en större distans och tenderar att se historien som färdig. Quash beskriver hur ”taking the 

long view” och ”making sure of things” är karaktäristiskt för det episka perspektivet. Frågan är om inte 

O’Donovans historiebeskrivning tenderar att luta mer åt ett episkt snarare än ett dramatiskt, och mer augustinskt, 
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historiebeskrivningar. Tolkningar av historien, liksom andra beskrivningar av verkligheten, 

utgår alltid från ett visst perspektiv och tjänar ett visst intresse – vilket i sig inte behöver vara 

ett problem. I O’Donovans fall är frågan om hans historiska redogörelse inte tenderar att 

förespråka en harmonisering av de två städerna som slutligen mynnar ut i någon form av 

Christendom-konstellation. Eller för att knyta an till den inledande, historiska översikten: 

finns det i O’Donovnas politiska teologi, trots dess augustinska influenser, även en eusebiansk 

tendens? Här går det att ana en spänning i O’Donovans projekt. Utan att helt avfärda 

O’Donovans ambitioner behöver frågan ställas om dessa båda linjer av harmoni och konflikt 

går att hålla ihop, eller om det utrymme O’Donovan ger åt tänkbara symbioser mellan kyrkan 

och makten i saeculum oundvikligen mynnar ut i sammanblandningar som till slut frångår 

Augustinus konfliktperspektiv. 

Ett annat område där denna fråga aktualiseras är i det utrymme – eller brist på utrymme – som 

O’Donovan ger åt spänningar och konflikter mellan den politiska makten och kyrkan. 

O’Donovan kan visserligen beskriva kyrkan som ”lidande” och antyder en spänning mellan 

henne och makterna. På denna punkt invänder dock Rasmusson mot O’Donovans redogörelse 

av kyrkan under Christendom. Den kyrka som O’Donovan beskriver led inte, utan kunde 

tvärtom stundvis vara en drivande kraft i förföljelser av minoritetsgrupper, menar 

Rasmusson.242 Om O’Donovan, liksom Augustinus, hävdar att imperiets kristnande inte 

utesluter att historien kan ta nya vändningar och att kyrkan återigen kan komma i konflikt 

med makterna väcks frågan om hur kyrkan kan agera i ett sådant läge. Och vidare, kan kyrkan 

i en sådan situation fortfarande utgöra ett politiskt vittnesbörd, som inte har tillgång till 

maktens mitt? Som tidigare noterat blir denna fråga särskilt relevant i en kontext där den 

politiska makten inte lever upp till sitt syfte att bevara en god ordning. Här kanske 

O’Donovans Christendom-kyrka kan kompletteras med erfarenheter från de kristna 

minoritetsgrupper som istället rörde sig i Christendoms utkanter, såsom vissa kloster och 

lekmannarörelser under medeltiden, den anabaptistiska rörelsen eller, för att ta ett senare 

exempel, baskommuniteter i Latinamerika. Där O’Donovan tenderar att främst ge fokus åt 

politikens större ramverk kan dessa sammanhang utgöra ett komplement genom den praktiska 

träning i urskiljning, beslutsfattande och ansvarstagande som deras gemensamma (politiska) 

liv inneburit. Kanske går det att tala om detta som kyrkans egen domsmakt, som motsvarar 

                                                 

perspektiv. Se Ben Quash, Theology and the Drama of History (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 

41-46, 128-131.  
242 Rasmusson, 75. 
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den politiska maktens domshandling (”judgement”) i O’Donovans beskrivning. Kyrkans 

politik, hennes förmåga att döma rätt, kommer i detta perspektiv ur hennes praktiker. 

O’Donovan talar om kyrkans fyra ”handlingar” av att samlas, lida, glädjas och tala Guds ord. 

Borde det inte vara möjligt att ge dessa ett större utrymme i hans projekt och beskriva dessa 

som kyrkans politik? Utifrån ovanstående diskussion med Rasmusson och Doerksen skulle 

dessa kunna konkretiseras och utvecklas i förhållande till Jesus exempel och det som 

benämnts som Jesus politik, utan att för den sakens skull mynna ut i en förenklad 

”Jesuology”, som O’Donovan befarar. Snarare skulle de kanske kunna utgöra ett bidrag in i 

den bredare, sekulära politiska diskursen – om än inte som förslag på ordningar eller 

principer, utan just i form av vittnesbörd. Ett sådant fokus kanske bättre svarar an på en 

kontext där kyrkan inte längre har tillgång till makten. 
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Summary 

Politics and Church in Saeculum – History and Political Theology in Oliver O’Donovan 

This essay has explored the relation between church, history and politics in the theology of 

Oliver O’Donovan. It asked the question of how O’Donovan’s political theology and 

understanding of the church is shaped by his view of history and how God acts within history. 

It has shown how O’Donovan, following Augustine, stresses the tension between the two 

cities within history – the City of God and the City of Man – and uses this as a paradigm in 

which to understand the secular political authority. As a provisional ordering in saeculum, the 

earthly City of Man has a temporary function, awaiting God’s final reign in eschaton, in 

which it will hand over its authority to Christ. The church, though being a political 

community already prefiguring the reign of God in Christ, it still lives, in this age, under the 

secular rule. Awaiting the coming Kingdom its primary occupation is that of witness, inviting 

society and its ruler alike to accept the kingship of Christ. As a successful example of this 

mission O’Donovan gives a significant focus to the era known as Christendom, in which the 

western civilization, following the conversion of the Roman emperor Constantine, is 

understood as a Christian society with Christian rulers. In the discussion on O’Donovan’s 

political theology, the essay asked questions about O’Donovan’s reading and usage of 

Christendom. Following Arne Rasmusson’s critique, it highlighted a tendency in O’Donovan 

to abstract his historical narrative from actual historical and political developments of that 

time. Furthermore, O’Donovan is shown not to take enough account of the emergence of the 

nation state and its impact on the European society, especially when it comes its to 

militarization and usage of violence. In broader terms, what is lacking in O’Donovan’s 

political theology is an account of Christendom’s impact on the church, and especially its 

view on violence and power. His emphasis on the gospel’s impact on the western society is in 

need of this complementary emphasis. The discussion has also reasoned about the application 

of O’Donovan’s theology in a situation where Christendom no longer defines the western 

experience (or what has been called a predominantely post-Christendom context). O’Donovan 

is here being critizied for not paying enough attention to the changing context and, although 

himself denying it, for still seeming to espouse a political theology suited for a Christendom-

configuration. The essay argued that O’Donovan tends to presuppose a somewhat privileged 

position for the church in a way that is no longer applicable. Finally, it questioned 

O’Donovan’s attempt to combine a “creation ethics” with a “resurrection ethic”. Here is a 
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tendency in O’Donovan’s tendency to marginalize the political example of Jesus, resulting in 

him mainly giving a general framework for the political life, based on his creation ethics, but 

lacking in giving it any specific content. The essay has argued that the example of Jesus is 

precisely what could contribute to this content – as would the example and practice of several 

Christian communities working in the margins of society. An important question throughout 

the discussion (and underlying the whole essay) is whether O’Donovan stays true to the 

heritage of Augustine, or if he, in theory as well as practice, tends to follow other voices 

within the theology of history. Here the conclusion is that even though O’Donovan intends to 

build on Augustine’s account of the two cities, there is a slight Eusebian tendency in the 

result, in that O’Donovan doesn’t give enough space to the possible tensions between the 

church and the political power. 
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