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Abstract 
In this essay I have aimed to examine how the theology of Paul Tillich relate to modern views 

of reality, both the way it was expressed in his contemporary time and the way I see it today. 

Reality I have defined as an entirety of the physic- and metaphysic reality. A so called 

panentism where God is reality and the world is a part of this reality. With Tillichs Systematic 

Theology as my principal material, I have first made a brief presentation of his theology, of its 

construction and main concepts.  Then I have chosen to further examine the way he describes 

being, reason and revelation to see how this particular concepts of Tillich agree with my 

definition of reality. In this I have consulted the books Tillich in Dialogue by Mackenzie- 

Brown and  Natural Theology Versus Theology of Nature, a book edited after the forth 

international Tillich symposium 1992, which had ”Tillichs thinking as impetus for a discourse 

among theology, philosophy and natural sciences” as a theme.  

I have tried to point out the possibilities opened up by the ontology and epistemology of 

Tillich for the dialogue between theology and natural sciences. I have also claimed that his 

model of being as a unit of physics and metaphysics and his description of the human mind 

and existential premises, do fit well together with our contemporary scientific descriptions of 

these territories, thereby suggesting that his theology can function as a bridge between 

theology and other sciences.  

 In my examination of the way Tillich see the concept of revelation I have, with the help of 

Avery Dulles Models of revelation, compared him with some other modern theologians and 

found that his view in emphasizing the symbolic interpretation follows the main theological 

school of today. Nevertheless I have criticised this view of Tillich because it, in my opinion, 

to much marginalize the historicity in the biblical stories.   
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1. Inledning 
 

Paul Tillichs lilla bok Love Power and Justice ingick i litteraturen på en kurs i teologi som jag 

deltog i. När jag läste den blev jag väldigt imponerad, nästan upprymd, utan att riktigt kunna 

säga varför. Det var något i Tillich sätt att resonera som jag uppfattade som stort, sant, viktigt. 

Något som jag hade sökt efter men inte träffat på tidigare. Hans sätt att förankra sitt 

resonemang i noggrant formulerad ontologi var precis vad jag hade saknat i mitt eget 

tänkande. Jag tycker att en teologi, som ska förklara vad man tror på, måste vara förankrad i 

verkligheten, och det tyckte jag Tillichs ontologi hade potential till att göra. Jag bestämde mig 

för att läsa hela hans teologiska system och undersöka hur han byggde vidare på den 

ontologiska grunden. Jag hade mycket stora förväntningar som till en del uppfyllts, men till en 

annan del blev hans teologi en besvikelse för mig. Mycket har skrivits av och om Paul Tillich, 

det känns en aning förmätet att kritisera en stor teolog i ett litet examensarbete, men jag vill 

ändå försöka beskriva hur jag reagerat i mötet med hans teologi. Kanske det i första hand 

visar på den förändring av den allmänna världsbilden som utvecklat sig under de 40 år som 

förflutit sedan Paul Tillich gick ur tiden. Jag tänkte, när jag läst igenom hela hans 

systematiska teologi, att i mitt teologiska resonerande gör jag som Tillich, jag försöker 

förklara min religion i överrensstämmelse med min tids moderna vetenskap, men hans och 

min tids ”moderna” vetenskap skiljer sig åt. Så svaren vi kommer fram till är ganska olika.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med det här arbetet är att, utifrån studiet av Paul Tillichs Systematiska teologi i tre 

delar, undersöka hur väl och på vilket sätt hans ontologi utgör en grund för en teologi som 

knyter ihop ”modern” verklighetsuppfattning med bibeln och kyrkans läror.   

De frågor jag ställer till materialet är:  

 

• Hur förenar Paul Tillich sin kristna teologi med en modern, vetenskapligt förankrad 

världsuppfattning?  

• Hur väl stämmer hans teologi överens med min egen bild av en vetenskapligt 

förankrad verklighetsuppfattning? 
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1.3 Avgränsningar 

 

Jag har inte kunnat göra en mer heltäckande presentation av Tillichs teologi och 

skriftproduktion som, milt uttryckt, är synnerligen omfattande. Det finns redan bra, 

kortfattade sammanfattningar av hela hans teologi som t.ex. den av D. Kelsey som jag har 

använt mig av1. Jag har koncentrerat mig på de delar i hans teologiska system som jag funnit 

vara relevant för min frågeställning, främst då avsnitten om varat, uppenbarelsen och 

förnuftet. 

 

1.4 Definitioner 

 

Verkligheten – med verkligheten menar jag en helhet som täcker in både fysik och metafysik. 

Jag ansluter mig här till de teologer som (på olika sätt) ser verkligheten som en helhet, från 

Tillich och till religionsteologer som Raimundo Panikkar eller teologer inom området 

religion-naturvetenskap som Nils Henrik Gregersen.  Detta är, har jag förstått, ingalunda ett 

självklart synsätt. 

 

David F Ford skriver i sin inledning till Modern teologi om vad som utmärker detta synsätt 

och hur det har växt fram i filosofihistorien. Han skriver att Schleiermacher (1768-1834), har 

fungerat som förebild för många (t.ex. Paul Tillich) som försöker korrelera eller integrera tron 

med moderniteten. Även Hegel (1770-1831) har haft stor betydelse för utvecklingen av det 

här sättet att tänka. Ford skriver: 

 

 ”Hegel utvecklade ett system i vilket det absoluta uppfattades som rationellt och dynamiskt, 

förverkligande sig själv genom en dialektisk process i historien. Han såg treenigheten som den yttersta 

verkligheten i vilken Gud differentierar sig själv och blir konkret i Jesus Kristus och träder in i lidande 

och död på vägen mot den slutgiltiga försoningen av allt i Anden.”2 

 

Han menar att Hegel presenterade en helt annan syn på jaget än Kant (som hade åtskilt jaget 

från annan verklighet), och istället såg han det som att det fanns en integration mellan 

subjektivitet och objektivitet i vilken förnuft och logik antog en dynamisk form. Kants åsikt 

om att det teoretiska förnuftets inte hade någon möjlighet att nå kunskap om Gud övervanns. 
                                                
1 Kelsey, David H, “Paul Tillich”, red. Ford, David F, Modern Teologi Del1, 1989, Svensk övers. 1991, Verbum 
förlag, s. 175-195 
2 Ford, David F, red. Modern Teologi Del1, 1989, Svensk övers. 1991, Verbum förlag, s. 30 
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”På ett djärvt sätt omtolkade han [Hegel] föreställningen om Gud och hans relation till 

världen (ibland beskriven som en slags ’panenteism’).”3 

 

Uttrycket “panenteism”, innebär att världen är i Gud, vilket inte är detsamma som att man 

identifierar Gud med världen (det kallas panteism), eller att man separerar Gud från världen 

(det är teism).4 Det är detta jag menar med ”verklighet”, alltså att Gud är verkligheten och vår 

värld är en del av denna verklighet. Som jag ser det finns det alltså ingen egentlig uppdelning 

mellan Gud och den värld som naturvetenskapen undersöker och vi (delvis) kan erfara med 

våra sinnen. Jag hade uppfattat det som att Paul Tillich hade samma synsätt, men i mitt arbete 

med hans systematiska teologi har jag stött på ett, som jag ser det, mer komplicerat och 

tvetydigt förhållningssätt hos Tillich. 

 

Den danske teologen Niels Henrik Gregersen har föreslagit en modell av ”realism” som han 

kallar Metaphysical Realism (MR). Det är en utvidgning av det mer allmänt vedertagna, 

främst av Ian Barbour införda begreppet Critical Realism (CR). Gregersen skriver att MR 

utgår från att ting och relationer existerar objektivt och är vad de är, fristående från vår 

kunskap om dem. Men teorin utgår också från att även våra kognitiva processer är en del av 

denna verklighet. Detta anser jag är ett viktigt påpekande, om man menar att vetenskap och 

religion hör ihop. Det är ett antagande som knyter ihop vetenskap och religion, eftersom 

religionens funktion alltid har varit att påverka människors kognitiva processer och därigenom 

påverka världen. Gregersen skriver:  

 

It seems natural for believers to understand the reality of God and religious awareness in a similar way. 

God exists and has some objective characteristics whether or not I acknowledge and honour the reality 

of God. For sure, God does not exist in the sense that empirical mail-boxes or human qualities like love 

and hate do. But granting this, and understanding God with Paul Tillich to be ‘the power to be in and 

above everything that exists’, does not imply an anti-realist stance toward God. This would only be the 

case if we deprive God of any ontological functions as creator, and see God merely as a symbol of our 

way of seeing and taking up the world. However, the point is that God – as genuinely infinity – in a 

sense includes the reality of the world. Or to be more precise: the God-world relation is certainly 

objective, even though our language about God is symbolic as soon as it transcends the objective 

relation between Being-Itself and the derived beings: the creatures.” 5    

                                                
3 Ford, David F, red. Modern Teologi Del1, 1989, Svensk övers. 1991, Verbum förlag, s. 31 
4 Se Clayton, Philip, “Barbour’s Panentheistic Metaphysic”, red. Russell, Robert John, Fifty Years in Science and 

Religion, Ian G. Barbour and his Legacy, USA 2004, s. 115   
5 Gregersen, Niels Henrik, “Critical Realism and Other Realisms”, red. Russell, Robert John, Fifty Years in 

Science and Religion, Ian G. Barbour and his Legacy, USA 2004, s. 81 
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Gregersen menar alltså också att Tillich var realist i bemärkelsen att han såg Gud som 

Verkligheten, att han alltså var panenteist. Gregersen skriver att vi ändå måste ha ett 

symboliskt språk om Gud eftersom Gud inte existerar på samma vis som vi skapade varelser 

gör det. Vi har ett förhållande till Gud som är objektivt, men vi kan inte beskriva Gud annat 

än symboliskt så fort beskrivningen lämnar den direkta relationen mellan Varat själv och de 

skapade varelserna. I denna beskrivning tror jag Gregersen ligger väldigt nära Tillichs synsätt. 

Själv har jag svårare att förstå den vikt de lägger vid det symboliska språket, jag återkommer 

till denna frågeställning senare i uppsatsen. 

 

1.5 Metod och material 
 

Jag har med min frågeställning som grund, d.v.s. hur Paul Tillich förenar sin kristna teologi 

med en modern vetenskapligt förankrad världsuppfattning, genom undersökande 

litteraturstudier, försökt skaffa mig en bild av Tillichs teologi. Jag ville undersöka hur den 

motsvarar de kriterier som jag själv ställer som eftersträvansvärda när det gäller en modern 

teologi, nämligen att den i sin teori och sina förklaringar är förankrad i verkligheten.  

 

Eftersom det var Tillichs böcker Love, Power and Justice (Oxford University press, 1954)och 

The Courage to be (Yale University Press, 1952), som gjorde att jag blev intresserad av hans 

teologi, har de givetvis funnits med som material, men den huvudsakliga studien är gjord på 

hans Systematiska teologi i tre delar:  

Systematic Theology, Volume One (Chicago, 1951), innehåller, förutom en introduktion om 

teologins natur, organisation, metod och struktur, delarna ”Reason and Revelation” och 

”Being and God”. Systematic Theology, Volume two (Chicago, 1957), innehåller systemets 

tredje del som han har kallat ”Existence and the Christ”, och den sista boken Systematic 

Theology, Volume Three (Chicago, 1963), innehåller del fyra ”Life and The Spirit” och fem 

“History and the Kingdom of God”. 

 

En annan bok som jag använt är Ultimate Concern – Tillich in Dialogue av D. Mackenzie 

Brown, (London 1965). Den återger en rad seminarier som Tillich deltog i våren 1963 på 

University of California, Santa Barbara. Det är studenter (inlästa på Tillichs teologi) som får 

ställa frågor till Tillich på olika teman, och han får svara och klargöra vad han menar med 
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olika delar i sin teologi. Anledningen till att jag valt den är att den speglar hur Tillich 

resonerade i slutet av sin levnad, och på många sätt belyser den frågor ur hans systematiska 

teologi som på olika sätt har uppfattats som kontroversiella. Den ger också en bild av hur 

Tillich såg på sig själv och på sin livsgärning. 

 

En skrift som jag tagit hjälp av som ger en bra översikt över uppbyggnaden av Tillichs teologi 

är Paul Tillich’s Systematic Theology av Allen O. Miller och Donald E. Arther, (Eden 

Publishing House, St. Lois, Missouri, 1975). 

 

En diskussion om Tillichs syn på förhållandet mellan religion och naturvetenskap fördes på 

det fjärde internationella Paul Tillich seminariet som hölls i Frankfurt am Main 1992. Från 

den skrift som utgavs efter det, Natural Theology Versus Theology of Nature, Procedings of 

the IV. International Paul Tillich Symposium held in Frankfurt/Main 1992 (Walter De 

Gruyter, Berlin, New York, 1994), har jag använt två artiklar. Hans Schwarz,”The Potential 

for Dialogue with the Natural Sciences”, och James A. Reimer “Tillich, Hirsch and Barth: 

Three Different Paradigms of Theology”. 

  

Bakgrundsfakta om Tillichs liv och teologi och om det teologiska sammanhanget som han 

verkade i, har jag hämtat från David F. Fords (red.) Modern Teologi, del I (Verbum förlag 

1991), (Originalets titel The Modern Theologians, Basil Blackwell 1989). Avsnittet om 

Tillich är skrivet av David H. Kelsey. 

 

 Några jämförande synsätt på verklighetsbegreppet och på förhållandet mellan teologi och 

naturvetenskap har jag hämtat från Russell, Robert John, red. Fifty Years in Science and 

Religion, Ian G. Barbour and his Legacy, (Ashgate, USA 2004), de avsnitt jag har använt är 

skrivna av Niels Henrik Gregersen, Robert John Russell och Philip Clayton. 

 

För att få ett bredare perspektiv på begreppen ”uppenbarelse” och ”symbol”, har jag använt 

Avery Dulles Models of Revelation. I denna ger Dulles en grundlig genomgång av olika 

nutida sätt att uppfatta uppenbarelsen och i det spelar, enligt honom, symbolbegreppet en 

viktig roll. 
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1.6 Kort om Paul Tillich (1886-1965) 

 

Paul Tillich föddes och växte upp i Tyskland i ett konservativt lutherskt prästhem. Han 

doktorerade 1910 i filosofi vid Breslaus universitet med en avhandling om Friedrich Schelling 

och prästvigdes därefter. 1914 blev han fältpräst i tyska armén, vilket innebar en stor 

omvälvning och enligt hans levnadstecknare präglade det resten av hans liv: …då han 

lämnade armén 1918 “hade den traditionalistiske monarkisten blivit en religiös socialist, den 

kristne en kulturell pessimist och den kuvade puritanske pojken en ‘vild människa’.”6 Han 

undervisade därefter i teologi vid Berlins och Marburgs universitet, i religionsvetenskap vid 

Dresdens tekniska institut och i filosofi vid Frankfurts universitet, där han också blev 

nationellt känd i tyska akademiska kretsar. Han rörde sig gärna bland konstnärer, bohemer 

och politiskt radikala, det var dessa människor som han helst vände sig till i sin undervisning 

och sitt författande. David Kelsey skriver i sitt avsnitt om Tillich i Modern Teologi1: ”Paul 

Tillichs främsta mål var att göra kristendomen begriplig och övertygande för religiöst 

skeptiska, kulturellt moderna och sekulärt sinnade människor.”7  

 

Tillich avsattes från sin tjänst i Frankfurt 1933 av de nazistiska myndigheterna eftersom han 

kritiserat den nazistiska ideologin. Han flydde till New York där han fick en tjänst vid Union 

Theological Seminary, och där undervisade han sedan i 22 år. 1948 blev han känd av en större 

läskrets genom sin bok The Shaking of the Foundations (På vacklande grund), som blev en 

”bestseller”. Tre år senare kom första volymen i hans Systematic Theology. Kelsey skriver: 

”Den kom omedelbart att bli föremål för en livlig debatt i både akademiska och kyrkliga 

kretsar. Pressen gav honom mycket stort utrymme och plötsligt blev denne skoningslöst 

komplicerade tyske tänkare något av en intellektuell superstjärna i Amerika.”8  

1955 blev han utnämnd till professor vid Harvarduniversitetet och där publicerades den andra 

volymen av Systematic Theology. 1962 blev han professor vid universitetet i Chicago och den 

tredje volymen utkom där 1963. 

 

 

                                                
6 Citatet skrivet av Wilhelm och Marion Pauck och hämtat från Kelsey, David H, “Paul Tillich”, Ford, David 
F.(red.), Modern Teologi Del1, 1989, Svensk övers. 1991, Verbum förlag, s. 175.  
7 Kelsey, David H, “Paul Tillich”, Ford, David F., (red.) Modern Teologi Del1, 1989, Svensk övers. 1991, 
Verbum förlag, s. 175 
8 Kelsey, David H, “Paul Tillich”, Ford, David F. (red.), Modern Teologi Del1, Svensk övers. 1991, Verbum 
förlag, , (Original 1989), s. 176 
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2. Paul Tillichs teologi  

 

2.1 Utmärkande drag 
 

Paul Tillich har kallats de “intellektuellas apostel”, ett epitet som han själv inte hade något 

emot. Han säger i Ultimate Concern, Tillich in Dialogue: 

 

So we have now a large group of people whom I would prefer to call the “thinking and doubting 

people” in respect to the Christian tradition. There are thinking people who do not doubt, although I 

cannot imagine how this is possible; but there are also many thinking people who doubt and even more 

of them who have doubted but do so no longer. They have simply rejected Christianity and every other 

religion. This is the actual situation. --- My work is for those who ask questions and for them I am here.9 

 

Jag tillhör väl den frågande gruppen människor eftersom jag tilltalats så av Tillichs sätt att 

resonera. Med dagens kyrkostatistik i tankarna kan det kanske vara motiverat att granska hur 

han har tacklat problemet med att tilltala de religionskritiska generationer som växte upp 

under första hälften av 1900-talet. Själv skriver han om sin uppgift:”...my whole theological 

work has been directed precisely to the interpretation of religious symbols in such a way that 

the secular man – and we are all secular – can understand and be moved by them.”10  

 

Att nytolka de religiösa symbolerna så att de får en levande betydelse för vanliga “sekulära” 

människor var alltså hans mål och metoden han använde, hans speciella kännetecken, är den 

så kallade korrelationsmetoden. Han korrelerar en central biblisk religiös symbol som svar på 

en central mänsklig fråga, som den uttrycks i den moderna kulturen. Det blir ett slags modern 

apologetik. De stora existentiella frågorna – de mänskliga villkoren (hans ontologi ger en 

noggrann analys av vad det innebär att ”vara till”) – får sina svar i kristen lära – detta är 

poängen i Tillichs teologi.11 

 

Tillich säger om sin korrelationsmetod att den utgår från en analys av den mänskliga 

situationen i termer som man idag kallar ”existentiella”. Men han påpekar att sådana analyser 

är mycket äldre än existentialismen – de är lika gamla som människans funderande över sig 

                                                
9 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 190 
10 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 88 
11 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 98 
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själv, och de har uttryckts i olika begrepp sedan filosofins begynnelse. Tillich menar att 

människan har sin enda källa till kunskap om de djupare skikten av verkligheten, till 

verkligheten själv, just i sin egen existens. Detta innebär att den omedelbara upplevelsen av 

ens eget vara avslöjar något av varat generellt sett. Människans kreativa självförståelse har 

uttryckts i alla olika former av kulturyttringar. Det som är speciellt för kristna teologer är att 

de organiserar detta material i relation till de svar som ges av det kristna budskapet.12 

 

Frågan till teologin ligger därför, enligt Tillich, i själva den mänskliga existensen. Teologin 

däremot talar till den mänskliga existensen från en plats bortom den. Gud är svaret på frågan 

som ställs av människans ändlighet. Det svaret kan inte härledas från analysen av existensen. 

Om Gud är svaret på hotet om icke-vara, måste Gud kallas ”den oändliga livskraft som 

motstår hotet från icke-varat”. I klassisk teologi är detta ”Varat själv”. Om ångest definieras 

som medvetenheten om att man är ändlig, måste Gud kallas ”den oändliga källan till mod”. I 

klassisk teologi kallas detta ”Försynen”. Om ”Gudsriket” uppträder i korrelation med gåtan 

om vår historiska existens, måste det kallas ”meningen, fullkomnandet och enandet av 

historien”. På detta sätt når man, menar Tillich, en tolkning av kristendomens traditionella 

symboler som bevarar kraften i dessa symboler och öppnar upp dem mot de frågor som vår 

nutida analys av den mänskliga existensen ställer.13  

 

Hans syn på teologins uppgift i stort, att sammanlänka modernt vetande med de klassiska 

teologiska begreppen, motsvarar hur jag tänker om detta, men jag har många gånger uppfattat 

det som att det här synsättet är lite ”omodernt” för närvarande, i alla fall inom Svenska 

Kyrkan. Tillich skriver om teologens uppgift: 

 

His business is a very well-defined business: namely, to think, although he cannot of course think about 

these things without being in the ”circle” as I  call it in my Systematic Theology – the theological circle. 

He must stand in the atmosphere of the religious reality in which he speaks, but this does not mean that 

he should be forbidden to speculate. The word “speculate” has become a word of contempt, although it 

means to look carefully at something - speculare in Latin. It does not mean flying up and over the 

clouds. It means looking carefully at the structure of reality.14 

 

Werner G. Jeanrond skriver i sin bok Gudstro - Teologiska reflexioner II, (Malmö 2001) om 
hur man idag ser på denna typ av teologi: 

                                                
12  Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 62-64 
13  Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 66-68 
14  Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 191-192 
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 ”Fundamentalteologins uppgift anses vara att reflektera över den kristna uppenbarelsens trovärdighet 

inför samtidens intellektuella horisont samt att utveckla en kritisk och självkritisk metodologisk strategi 

för hela den kristna teologin. Fundamentalteologins rötter ligger i den klassiska kristna apologetiken 

och i behovet av en grundläggande kritisk och självkritisk reflexion över den kristna tron samt över den 

enskilda människans personliga agerande för kristen trospraxis (fides quaerens intellectum).15 

 

Jag har många gånger fått frågan vad det är bibeln och kristendomen som gör att jag har valt 

just den religionen, hur jag kan tro på sådana konstiga gamla berättelser. Men jag har alltid 

uppfattat bibeln som en av våra äldsta källor till kunskap om mänsklighetens historia. Jag 

anser liksom Tillich att här ligger nyckeln till att förstå vår natur och våra existentiella villkor. 

Här tycker jag det finns en helhetskunskap som borde kunna ligga till grund även för vårt rent 

naturvetenskapliga utforskande av samma områden. Tillich verkar däremot inte så övertygad 

om detta. Han såg vetenskapen som en begränsad kunskapsform som inte kunde jämföras 

med teologin. I Natural Theology Versus Theology of Nature, (Berlin 1994). Skriver James A. 

Reimer i sin artikel ”Tillich, Hirsch and Barth: Three Different Paradigms of Theology”, att 

av dessa tre teologer så var Tillich den som var mest tveksam till att utveckla ett system som 

gällde vetenskapens objekt och metoder. Han gav ändå ut en bok i detta ämne 1923, som han 

dedikerade till Ernst Troeltsch. Paul Wibe översatte 1981 det här tidiga verket av Tillich till 

engelska och det fick då titeln The System of the Sciences: According to Objects and Methods. 

Wibe säger i inledningen till denna översättning att Tillichs främsta anledning till att ha 

skrivit den här boken som systematiserar vetenskaperna, var att han ville hitta en befogad 

plats för teologin efter dess minskade betydelse i det västerländska tänkandet. Reimer skriver 

om Tillich vetenskapliga system: 

 

His system is developed on the basis of a single principle: the idea of knowledge itself as the ”living 

unity of thought and being.” He calls this method in general a metalogical method, in which “’thought’ 

expresses the rational, shaping, formbearing element, and ‘being’ expresses the irrational, vital, infinite 

element, the depth and creative power of everything real”. He contrasts his method with logism, which 

reduces everything to pure thought, and alogism, which reduces everything to being, or what he refers 

to as import. His whole system is premised on the notion that every moment has metaphysical import, 

“an ultimate intuition of reality, a fundamental attitude toward life…that breaks through the formal 

system of the sciences,” and is “the living power, the meaning and lifeblood, of the system.”16 

                                                
15 Jeanrond, Werner G., Gudstro - Teologiska reflexioner II, Arcus förlag Malmö, 2001, s. 72 
16 Reimer, James A.,”Tillich, Hirsch and Barth: Three Different Paradigms of Theology”, Natural Theology 

Versus Theology of Nature, Berlin 1994. s. 117-118 16 



 11 

Jag tycker det är mycket intressant att Tillich redan 1923 i praktiken föregrep det holistiska 

tänkande som dagens kvantfysik nu talar om.17 Jag tycker beskrivningen ovan även påminner 

om Gregersens Metafysiska Realism.  

 

2.2 Centrala begrepp i Tillichs teologi: 

 

Ontologi – Läran om ”Varat”. 

Tillich skriver om det här begreppet: 

 

The ontological question is: What is being itself? --- It is “first philosophy”, or, if the term still could be 

used, “metaphysics”. Since the connotations of the term “metaphysics” make its use precarious, the 

word “ontology” is preferable. The ontological question, the question of being-itself, arises in 

something like a “metaphysical shock” – the shock of possible nonbeing. ---18 

 

Esse ipsum – Varat själv:   

Tillich talar inte så ofta om Gud i sina texter. Han tycker att det ordet har fått så många 

felaktiga konnotationer att det inte blir användbart. Istället använder han uttryck som ”varat 

själv”(being itself), ”varats grund”(the ground of being) eller ”rationalitetens djupaste grund”  

( the abyss of reason): 

 

The depth of reason is the expression of something that is not reason but which precedes reason and is 

manifest through it. Reason in both its objective and its subjective structures points to something which 

appears in these structures but which transcends them in power and meaning. --- …the “abyss” which 

cannot be exhausted by any creation or by any totality of them, or the “infinite potentiality of being and 

meaning” which pours into the rational structures of mind and reality, actualizing and transforming 

them.19        

 

Essence och Existence: 

Han har följaktligen också ett särskilt intresse för begreppet vara, ”being”, men med det 

menar han intressant nog inte bara existensen, utan han inbegriper även essensen, det 

potentiella varat, eller varats ”form”.  

 

                                                
17 Se t.ex. Barbour, Ian G., “A Personal Odyssey”, red. Russell, Robert John, Fifty Years in Science and 

Religion, Ian G. Barbour and his Legacy, USA 2004, s. 26 
18 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 163 
19 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 79 
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”Existence is a most unrefined alternative to the word “being”, because it omits the potentialities of 

existence which we usually call the essences of things. And they have being, too; they are the power of 

being, which may become being. For instance, even if suddenly a scourge should cause all trees to 

disappear, the tree, or the power of becoming a tree, would still be there; and given the right conditions, 

living trees might come into existence again. Here you have a clear differentiation between essence and 

existence, which are two types of being.20  

 

Här finns en skillnad mellan hans tid och nutidens syn på vad som naturvetenskapligt kan 

utforskas. Han ser ”essensen” som ett filosofiskt begrepp men hänför det ändå till ”varat”. 

Essensen beskrivs som ”varats kraft, som kan bli vara”. Exemplet med träden är intressant 

och inte helt självklart bara filosofiskt. Om en art, t.ex. träd, är utrotad, var finns då ”idén” till 

träd? Finns det verkligen en naturvetenskaplig möjlighet att det återigen, genom evolution, 

utvecklas nya träd? Eller kan man säga att så länge det finns människor som kommer ihåg hur 

ett träd såg ut så finns idén om träd kvar som minnesspår i deras hjärnor, eller om trädens 

arvsmassa är kartlagd kanske forskare kan återskapa träden så småningom? Eller finns ”allt 

som är möjligt” som ett evigt ”Guds medvetande” både före och efter det funnits i världen? 

Kan man säga att det är detta som kallas Logos? Dessa frågor är både naturvetenskapliga och 

teologiska, min poäng är att nuförtiden är gränsen mellan dessa båda vetenskapsområden mer 

flytande än på Tillichs tid. 

 

Icke-varat: 

Tillich säger att tänkandet alltid baserar sig på varat, men att tanken ändå kan föreställa sig 

negationen av allt som finns och beskriva varats natur och struktur, som ger allting som finns 

sin kraft att stå emot icke-varat.21 

 

What kind of being must we attribute to nonbeing? This question never has ceased to fascinate and to 

exasperate the philosophical mind. ---  

The mystery of nonbeing demands a dialectical approach. The genius of the Greek language has 

provided a possibility of distinguishing the dialectical concept of nonbeing from the nondialectical by 

calling the first me on and the second ouk on. Ouk on is the “nothing” which has no relation at all to 

being; me on is the “nothing” which has a dialectical relation to being. The Platonic school identified 

me on with that which does not yet have being but which can become being if it is united with essences 

or ideas. The mystery of nonbeing was not, however, removed, for in spite of its “nothingness” 

nonbeing was credited with having the power of resisting a complete union with the ideas. The me-ontic 

matter of Platonism represents the dualistic element which underlies all paganism and which is the 

                                                
20 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965. s. 45 
21 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 163-164 
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ultimate ground of the tragic interpretation of life. Christianity has rejected the concept of me-ontic 

matter on the basis of the doctrine of creation ex nihilo. Matter is not a second principle in addition to 

God. The nihil out of which God creates is ouk on, the undialectical negation of being.22 

 

Det här långa citatet har jag valt att ta med eftersom det enligt min mening innehåller så 

många spännande påståenden om hur världen är konstruerad. Detta är sådant som jag tycker 

är relevant när man skall bedöma hur väl en teologisk konstruktion stämmer överens med de 

naturvetenskapliga modellerna av hur världen är konstruerad. 

 

Boundary-lines: 

Miller och Arther skriver om detta begrepp: 

 “For Tillich, as for Augustine, the ultimate boundary is the one which ties the human and the 

divine together and this is the context in which the dialectic of the method of correlation 

functions.”23  Det här är alltså teologins kontext och uppenbarelsens spelfält, kontaktytan 

mellan Gud och världen. Det är också här vi har relationen mellan teologi och naturvetenskap.   

 

Reason –Rationality: 

De här begreppen är mycket svåra att översätta till svenska. Det närmaste ordet är väl förnuft, 

men jag tycker att det ordet har en mycket snävare betydelse än engelskans reason. 

Rationalitet går att använda även på svenska men ”förnuftsenlighet” är, enligt mitt 

förmenande, ett tämligen klumpigt uttryck och det får samma försnävande biton som förnuft. 

Det har, som jag ser det, precis den snävare betydelse som Tillich kallar ”technical reason”, 

förmågan till logiskt resonerande. Rationalism står ju också för åsikten att tankeförmågan (i 

motsats till varseblivningsförmågan) är den viktigaste källan till vetande; (jfr empirism, som 

är åsikten att all kunskap grundar sig på sinneserfarenheten)24 

Tillich lägger i alla fall en bredare betydelse i ordet reason, (som han menar bättre motsvarar 

den klassiska grekiska betydelsen av ordet logos). Han förtydligar det med att kalla det 

ontological reason, nämligen att det är den struktur av medvetandet som kan uppfatta och 

förvandla verkligheten. Som jag ser det kombinerar snarare detta uttryck, ontological reason, 

både varseblivning, medvetande och intuition. Och den betydelsen lägger i varje fall inte jag i 

begreppet förnuft. Jag vet inte om det är så särskilt klargörande att på svenska skriva 

”ontologiskt förnuft”? Själv skulle jag vilja kalla det ”rationellt medvetande”. 
                                                
22 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 187-188 
23  Miller, A. and Arther, D.., Paul Tillich’s Systematic Theology, Eden Pub. House, St. Lois Missori, 1975.  
24 Källa: Prismas Främmande Ord, Stockholm, 1984, s. 417 ”rationalism” och s.120 ”empirism”. 
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Ultimate Concern: 

 Detta är kanske Tillichs mest kända begrepp. Tyvärr har det ibland misstolkats till att betyda 

nästan precis det motsatta mot vad han menar med det. Han förklarar själv begreppet så här: 

 

 ”Ultimate Concern is the abstract translation of the great commandment: ’The Lord, our God, the Lord 

is one; and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul and with all 

your mind, and with all your strength.’(Mark 12:29 Revised Standard Version) The religious concern is 

ultimate; it excludes all other concerns from ultimate significance; it makes them preliminary. The 

ultimate concern is unconditional, independent of any conditions of character, desire, or circumstance. 

The unconditional concern is total: no part of ourselves or of our world is excluded from it; there is no 

“place” to flee from it.(Psalm 139) The total concern is infinite: no moment of relaxation and rest is 

possible in the face of a religious concern which is ultimate, unconditional, total, and infinite.”25 

 

Han säger också att teologin aldrig bör lämna situationen av Ultimate Concern och försöka 

spela en roll på den arena som handlar om det preliminära. Feltolkningen som tidvis skett är 

att man trott att Tillich menat att allt möjligt som människor ser som sin yttersta angelägenhet 

är en (godtagbar) Gud. Men det är tvärtom, han skriver att när vi låter inomvärldsliga saker bli 

vår yttersta angelägenhet har vi ”avgudar”. 

 

Estrangement: 

Det bästa ordet för det här uttrycket är väl alienation eller främlingskap. Människan hör 

egentligen till den heliga sfären som har direktkontakt med Gud, men har på grund av ”fallet” 

avskiljts och blivit en främling för sitt rätta element.  

 

The state of existence is the state of estrangement. Man is estranged from the ground of his being, from 

other beings and from himself. ---Man as he exists is not what he essentially is and ought to be. He is 

estranged from his true being. The profundity of the term “estrangement” lies in the implication that one 

belongs essentially to that from which one is estranged. --- Estrangement is not a biblical term but it is 

implied in most of the biblical descriptions of man’s predicament. It is implied in the symbols of the 

expulsion from paradise, in the hostility of brother against brother, in the estrangement of nation from 

nation through the confusion of language, and in the continuous complaints of the prophets against their 

kings and the people who turn to alien gods.26  

 

 

 

                                                
25 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 11-12 
26 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume two, Chicago 1957, s. 44-45 
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The Christ-Event: 

Tillich skriver att Kristendomens grundläggande dogm är: Jesus är Kristus. (Jesus is the 

Christ).27 

 

The story of the Cross of Jesus as the Christ does not report an isolated event in his life but that event 

toward which the story of his life is directed and which the others receive their meaning. Their meaning 

is that he who is the Christ subjects himself to the ultimate negativities of existence and that they are not 

able to separate him from his unity with God.28 

 

Korset lär oss att inget negativt som vår kroppsliga tillvaro utsätter oss för ”behöver” skilja 

oss från Gud, om vi inte låter det.  

 

The New Being: 

Det Nya Varat etablerades av Jesus vid the Christ –Event. Det innebär en möjlighet för 

människan att trots att hon har kvar sin existentiella skiljemur från Gud, så kan hon ändå 

samtidigt leva återförenad med Gud. 

 

No act within the context of existential estrangement can overcome existential estrangement. Destiny 

keeps freedom in bondage without eliminating it. --- Grace does not destroy essential freedom; but it 

does what freedom under the conditions of existence cannot do, namely it reunites the estranged. 

Nevertheless the bondage of the will is a universal fact. It is the inability of man to break through his 

estrangement. In spite of the power of his finite freedom, he is unable to achieve the reunion with God. -

-- Paul speaks of the obedience of the child in contrast to the obedience of the slave. But, in order to act 

like children, we must have received childhood; the union with God must have been re-established. 

Only a New Being can produce a new action.29 

 

 

2.3Tillichs Systematiska Teologi 
 

Tillichs systematiska teologi är uppdelad i fem olika delar. Hans förklaring på varför 

uppdelningen blivit just så är samtidigt en bra illustration på hur han använder sin 

korrelationsmetod.  

 

                                                
27 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 88 
28 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume two, Chicago 1957, s. 158 
29 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume two, Chicago 1957, s. 78-80 
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Tillich menar att eftersom människans existens har karaktären av självmotsägelse eller 

alienation (estrangement) måste man se på problemet från två håll. Å ena sidan se på 

människan som hon verkligen är (eller borde vara), å andra sidan se på henne som hon är i sin 

alienerade existens (eller som hon inte bör vara). Detta problem motsvarar den kristna 

distinktionen mellan skapelsens verklighet och frälsningens verklighet. Därför menar han att 

en del av hans system måste ge en analys av människans innersta natur eller väsen (essential 

nature) och av den innersta naturen hos allting som finns. Den måste också analysera frågan 

som människans ändlighet medför. Svaret på denna fråga måste vara; Gud. Denna del av sitt 

system kallar Tillich därför ”Varat och Gud” (Being and God). 

 

En annan del av systemet ska ge en analys av människans existentiella främlingskap från sig 

själv, (tillsammans med en analys av de självdestruktiva krafterna i hela existensen) och av de 

frågor som detta medför. Svaret här måste bli; Kristus. Denna del kallar han därför ”Varat och 

Kristus” (Existence and The Christ).  Den tredje delen baserar sig på det faktum att det 

essentiellas såväl som det existentiellas egenskaper är abstraktioner och att i verkligheten 

uppträder de i komplexa och dynamiska enheter som kallas ”liv”. Kraften i det essentiella 

varat är på ett dunkelt sätt närvarande i alla existentiella förvrängningar. Liv, vilket är det 

samma som aktualiserat vara, visar en sådan karaktär i alla sina processer. Därför måste den 

delen av systemet ge en analys av människan som levande väsen (tillsammans med allt annat 

liv) och frågan som ligger i livets svårigheter. Svaret det måste ge är; Anden. Denna del kallar 

han därför “Liv och Ande” (Life and the Spirit).  

 

Han ser det också som nödvändigt att kombinera dessa delar med en mer epistemologisk del 

som ger en analys av människans förnuft, särskilt den kognitiva biten (tillsammans med den 

rationella strukturen av verkligheten som helhet). Svaret på detta är ”Uppenbarelsen”. Därför 

har han med denna del som kallas ”Förnuft och Uppenbarelse” (Reason and revelation). Den 

historiska dimensionen skiljer materialet som handlar om de historiska aspekterna på livet 

från de mer generella delarna. Detta menar han motsvaras av det faktum att symbolen 

”Gudsriket” är oberoende från den trinitariska strukturen som bestämmer dess centrala delar. 

Denna del kallar han alltså ”Historien och Gudsriket” (History and the Kingdom of God).30 

 

                                                
30 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 66-67. 
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Denna korta genomgång av hans begrepp känns nog ganska intetsägande för den som inte läst 

hans teologi mer ingående. Det är mycket svårt att sammanfatta honom på ett sätt som gör 

hans noggranna genomgångar av varje begrepp rättvisa. Bara den första delen av volym ett, 

”Reason and Revelation”, består av 160 sidor analyserande av olika begrepp. Men trots att det 

är omständligt, är det enligt mitt förmenande nödvändigt att på ett kognitivt klargörande sätt 

dissekera alla de underliggande föreställningar som teologin arbetar med, för att 

medvetandegöra innehållet i vår tro. Det är just detta som jag tycker är behållningen med att 

studera Tillichs teologi. 

 

Miller och Arther sammanfattar Tillichs teologiska system i en schematisk översiktskarta. De 

beskriver hans verk så här: 

 

Vertically, our chart presents Tillich’s Systematic Theology in the dramaturgic structural form of a 

grand opera. It begins with an overture, Part I (Reason and revelation). This is the epistemological 

structuring of the themes to be played out in the rest of the work. Part V (History and the Kingdom of 

God) concludes the drama with a grand finale, in which the whole story is portrayed in its full historical 

context and eschatological promise. 

               In between, there are three Acts: 

 Part II – The Question of Being and the Answer God 

 Part III – The Question of Existence and the Answer Christ 

 Part IV – The Question of Life and the Answer Spirit. 

 

--- Reading in either direction, the central concern philosophically is the meaning and power of being 

human. Theologically, the central figure is the New Being in Jesus as the Christ, providing the key to 

the meaning of being human and providing the power to be/become essentially.31 

 

Det som jag tycker är så fantastiskt med Tillichs teologi är att han inte bara säger t.ex. att ”vi 

får nytt liv i Kristus”, sådana utsagor som man hör i kyrkan varje dag, men inte tar till sig 

eftersom orden inte har någon reell betydelse för en. Men Tillich talar om hur (han tror) detta 

att vi får nytt liv i Kristus går till rent konkret på alla plan, psykologiskt, filosofiskt, kyrkans 

roll, mellanmänskligt, kosmiskt... 

 

 

                                                
31 Miller, Allen O. och Arther, Donald E., Paul Tillich’s Systematic Theology, Eden Publishing House, St. Lois, 
Missouri, 1975, s. 2 
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3. Uppenbarelsen 
 

Jag tänker nu närmare granska begreppen uppenbarelse och förnuft, eftersom de har betydelse 

för Tillichs ståndpunkt i frågeställningen om hur man kan se på förhållandet mellan 

religionens uppenbarade sanning och vetenskapens empiriska sanningsbegrepp. 

 

Avery Dulles har i sin bok Models of revelation gjort en systematisk genomgång av hur han 

uppfattar att nutidens olika teologiska inriktningar ser på uppenbarelsen. Han betonar att 

denna fråga är av yttersta vikt för synen på religionen och framförallt för kristendomens 

självuppfattning eftersom den är en av de religioner som härleder sin grundläggande vision 

inte från mänskliga spekulationer, vilket skulle vara trevande och osäkert, utan från Guds eget 

vittnesbörd – dvs. från en historiskt given uppenbarelse. Denna uppenbarelse, skriver han, 

djupnade efterhand med patriarkerna, Moses, och profeterna, tills den nådde sin klimax i 

Jesus Kristus. Han menar också att Kyrkan genom årtusendena har hållit fast vid till denna 

uppenbarelse, predikat den, försvarat den och försökt förklara dess innebörd. Han skriver att 

teologins uppgift är, att i ljuset av den gudomliga uppenbarelsen, undersöka gängse doktriner 

och praxis och att lyfta fram eventuella fel i lärorna, genom att ge en begriplig redogörelse för 

innehållet och betydelsen av uppenbarelsen. Han poängterar att uppenbarelsen är central och 

att kristendomen ”står och faller” med uppenbarelsens verklighet.32Betoningen inom 

kristendomen, menar han, ligger på den historiskt förankrade uppenbarelsen som den ges åt 

oss i bibelberättelserna.33 

 

Dulles skriver att det dock under nittonhundratalet har framförts många invändningar mot det 

traditionella kristna uppenbarelsebegreppet. 

Filosofisk agnostisicm menar att utomvärldsliga fenomen övergår det mänskliga förnuftets 

kapacitet och att uppenbarelsen själv bör ses som en myt eller metafor som inte kan ses 

bokstavligt. 

Språklig analys, många analytiska filosofer ifrågasätter ifall utsagor om det gudomliga kan 

ha ett definitivt kognitivt innehåll på det viset som förutsattes i de klassiska 

uppenbarelsedoktrinerna. 

Modern epistemologi förkastar idén att det mänskliga medvetandet kan erhålla information 

genom någon sorts direkt överföring från det gudomliga medvetandet. 

                                                
32 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York 1985, s. 1-5 
33 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York 1985 s. 19 
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Empirisk psykologi har förstört den naiva tilltron till att visioner och auditioner kommer från 

”himlen”, och visat att de kan framkallas av diverse droger eller sjukliga psykiska tillstånd.  

Bibelkritiken menar att profeterna och apostlarna, snarare än att ha mottagit direkt gudomlig 

inspiration, har formulerat sina egna tankar med de språkliga och begreppsliga verktyg som 

de hade vid den aktuella tiden 

Kristen doktrin som uttalar sig om naturvetenskapliga sanningar har visat sig felaktiga (ex. 

att solen snurrar kring jorden). Detta har givit upphov till ett ifrågasättande även av andra 

kristna uppenbarelsedoktriner som jungfrufödseln, inkarnationen och uppståndelsen som 

kanske kommer att medföra att även de så småningom avfärdas som myter och legender.  

Komparativa religionsstudier innebär att olika uppenbarelser kanske motsäger varandra.34 

 

Eftersom Tillich, som nämnts tidigare, i hög grad vände sig till moderna intellektuella 

människor, var han mycket medveten om alla dessa invändningar mot den klassiska kristna 

synen på uppenbarelsen. Hans teologiska system innehåller olika sätt att försöka överbrygga 

dessa problem med uppenbarelsen.  

 

3.1 Uppenbarelsen kontra förnuftet  
 

Den första svårigheten rörde, enligt Dulles uppräkning ovan, vårt förnufts begränsning när det 

gäller att förstå uppenbarelsen. Det som skiljer ut människan från alla andra varelser på vår 

jord är vår intelligens. Därför är det riktigt, tycker jag, att som Tillich börja sin analys av 

människans livsvillkor med att diskutera begreppet förnuft (reason). Trots att Tillich 

uppenbarligen är en mycket intellektuell människa, aktar han sig noga för att fastna i den 

nominalistiska fällan. Han verkar vilja visa på att begreppet Logos inte får användas om det 

snäva logiska tänkandet (technical reason), utan att det tvärtom anger just det mer ontologiska 

begreppet ”varats struktur” (ontological reason). Det är en viktig skillnad på dessa synsätt, 

anser jag, eftersom vi, som Tillich konstaterar, lever i en tid när begreppet i dess snäva 

bemärkelse har fått så stor plats i vårt tänkande, även inom teologin.  

 

Jag tror ändå att det trots allt skett en förändring de senaste årtiondena och att 

helhetstänkandet åter vunnit insteg, inte minst eftersom naturvetenskapen, som varit den 

vetenskap som ”förkroppsligat” begreppet technical reason, nu mer och mer talar om holism 

                                                
34 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York 1985 s. 6 
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och om att allt hänger samman i en ”stor väv”35. Jag menar att vad filosoferna ”anat” för flera 

tusen år sedan, nämligen att allt som finns är uppbyggt på samma sätt och är delar i en enda 

stor struktur, det är vetenskapsmännen nu på väg att bevisa. Tillich menar att vårt förnuft är 

anpassat just för att kunna förstå denna vår verklighets helhet, det är därför vi intuitivt kan 

erhålla ”sanningar” om tillvaron. Han menar att det är människans kännetecken och storhet, 

men också hennes förbannelse, eftersom det också gör henne medveten om sin egen 

ändlighet. Det skapar hos henne en existentiell ångest som bara uppenbarelsens vittnesbörd 

om evighetens verklighet kan råda bot på.  

 

Ontological reason can be defined as the structure of the mind which enables it to grasp and to shape 

reality. From the time of Parmenides it has been a common assumption of all philosophers that the 

logos, the word which grasps and shapes reality, can do so only because reality itself has a logos 

character.36 

 

Att veta (subjektive reason) är att på olika sätt interagera med verkligheten (objektive reason). 

Tillich menar att vårt medvetande genom denna interaktion påverkar verkligheten och ”skapar 

den”. Men det finns, säger han, en hake med vårt medvetande, vi måste ”ta in en bit i taget” 

när vi erfar verkligheten genom våra sinnesintryck och gör kunskapen kognitivt medveten.  

 

Subjective reason is the rational structure of the mind, while objective reason is the rational structure of 

reality which the mind can grasp and according to which it can shape reality. 37 

Knowing is a form of union. In every act of knowledge the knower and that which is known are united; 

the gap between subject and object is overcome. --- But the union of knowledge is a peculiar one; it is a 

union through separation. Detachment is the condition of cognitive union. In order to know, one must 

“look” at a thing, and in order to look at a thing, one must be “at a distance”.38 

 

Även om vetandet kräver uppdelning är det viktigt att inte tappa helheten och tro att delarna 

är det enda. Här har, som jag ser det, religionen en viktig roll genom att den kan visa på 

helheten bakom sinnesintrycken. Sanning är begreppet som anger om en viss kunskap är 

uppfattad rätt i enlighet med Helheten. Det är att förminska begreppet sanning om man bara 

ser det som en del av det av oss verifierbara sammanhanget.  

 

                                                
35 Se t.ex. Greene, Brian, Det stoff varav kosmos väves, Rummet, Tiden och Verkligheten, Stockholm 2004  
36 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 75. 
37 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 77. 
38 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 94 



 21 

Every cognitive act strives for truth. Since theology claims to be true, it must discuss the meaning of the 

term “truth”, the nature of revealed truth, and its relation to other forms of truth. In the absence of such 

a discussion the theological claim can be dismissed by a simple semantic device, often used by 

naturalists and positivists. According to them, the use of the term “truth” is restricted to empirically 

verifiable statements.39 

 

Det finns enligt Tillich två sätt att erhålla kunskap. Dels den intuitiva helhetskunskapen som 

har en ultimat relevans men som kan kännas osäker (modern epistemologi förkastar ju också, 

enligt Dulles, denna kunskapskälla). Dels den empiriskt förvärvade ”säkra” kunskapen, som 

dock är mer fragmentarisk. Uppenbarelsen däremot, säger Tillich, gör anspråk på att ge en 

sanning som är både säker och av yttersta angelägenhet. ”Säkerheten” ligger väl då i att man 

litar på uppenbarelsen. 

 

  This situation mirrors a basic conflict in cognitive reason. Knowledge stands in a dilemma; controlling 

knowledge is safe but not ultimately significant, while receiving knowledge can be ultimately 

significant, but it cannot give certainty. The threatening character of this dilemma is rarely recognized 

and understood. But if it is realized and not covered up by preliminary and incomplete verifications, it 

must lead to a desperate resignation of truth or to the quest for revelation, for revelation claims to give a 

truth which is both certain and of ultimate concern – a truth which includes and accepts the risk and 

uncertainty of every significant cognitive act, yet transcends it in accepting it.40 

 

Vad säger då Tillich om hur man ska förstå uppenbarelsen? Han definierar uppenbarelse på 

två sätt som ger lite olika belysning av uppenbarelsens roll: 

“Revelation is the manifestation of the mystery of being for the cognitive function of human 

reason”41 Detta anger att det är möjligt för oss att få en medveten kognitiv kunskap om 

“varats mysterium”. 

 

”The word ‘revelation’ (’removing the veil’) has been used traditionally to mean the 

manifestation of something hidden which cannot be approached through ordinary ways of 

gaining knowledge.”42 Detta anger att vi inte själva kan skaffa oss denna kunskap utan att den 

måste ges åt oss.  

 

                                                
39 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 100 
40 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 105 
41 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 129 
42 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 108  
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Uppenbarelsen avslöjar enligt Tillich något som är ett mysterium, dvs. något som skulle mista 

sin natur om det miste sin mystika karaktär. Däremot kan något mer vetas om mysteriet efter 

det har manifesterat sig i en uppenbarelse. Dels därför att mysteriets verklighet har blivit 

föremål för vår erfarenhet, och dels för att vår relation till denna verklighet har blivit en 

erfarenhet. Och bägge dessa erfarenheter har med vårt medvetna tänkande att göra. Men 

uppenbarelsen upplöser inte mysteriet i kunskap om subjekt – objekts strukturen av 

verkligheten. D.v.s. vi kan inte greppa hela sanningen. ”The genuine mystery appears when 

reason is driven beyond itself to its’ground and abyss’, to that which ’precedes’ reason, to the 

fact that ’being is and nonbeing is not’ (Parmenides)”43 

 

Så även om vi erhåller kunskap genom uppenbarelsen är det enligt Tillich inte en absolut 

kognitiv kunskap, utan mer en helhetsupplevelse av den bakomliggande verkligheten, som 

visar oss på vad som är viktigt och sant. 

 

Revelation is the manifestation of what concerns us ultimately. ---In the history of religion revelatory 

events always have been described as shaking, transforming, demanding, significant in an ultimate way. 

They derive from divine sources, from the power of that which is holy and which therefore has an 

unconditional claim on us.44 

 

3.2 Hur sker då Uppenbarelsen? 
 

Tillich menar alltså att uppenbarelsen innebär en kunskap om helheten som vanligtvis är 

fördold för vår begränsade sinnesuppfattningskonstitution. Och, som Dulles framhöll tidigare, 

förvaltar religionen denna helhetskunskap som på olika sätt har givits åt mänskligheten. Det 

är därför en viktig teologisk fråga hur man ser på uppenbarelsen, en fråga som i hög grad 

påverkar hur vi ser på alla andra delar av teologin. Därför tycker jag att det är värt att mer 

ingående diskutera denna fråga. 

 

Dulles delar i sin bok in de nutida teologiska riktningarna i fem olika modeller alltefter hur de 

ser på frågan om Hur? och Var? uppenbarelsen sker; 

 

                                                
43 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 110 
44 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 110 



 23 

1.  Uppenbarelsen som doktrin – Uppenbarelsen utgörs av bibeln och (hos katolikerna) 

kyrkans officiella lära. Sanningen i undervisningen visas genom yttre tecken (mirakler 

och liknande). Vissa ser även nåden som en nödvändig förutsättning för tro och för att 

uppfatta kraften i de yttre tecknen. Övernaturlig uppenbarelse ges oss i form av ord 

som har klart informativt innehåll och denna uppenbarelsekunskap är nödvändig för 

vår frälsning. 

2. Uppenbarelsen i historien – Gud uppenbarar sig i sina handlingar som de beskrivs i 

den bibliska historien. Bibeln och kyrkans läror är vittnen till uppenbarelsen. 

3. Uppenbarelsen som inre upplevelse – Uppenbarelsen innebär en inre upplevelse av 

nåd och samvaro med Gud. En del anser att upplevelsen beror av Kristi förmedling. 

4. Uppenbarelsen är en dialektisk närvaro – Guds ord både uppenbarar och döljer den 

gudomliga närvaron. Bara de som tar emot orden i tro kan uppfatta närvaron. 

5. Uppenbarelsen som en ”ny medvetenhet” – Uppenbarelsen sker som en utvidgning 

i medvetandet eller ett förändrat perspektiv när människor deltar i den sekulära 

historiens rörelser. Gud är inte direkt ett objekt som kan upplevas, men är mystiskt 

närvarande i den transcendenta dimensionen av mänskligt engagemang i olika kreativa 

uppgifter.45 

 

Dulles hänför Tillich till den tredje gruppen, men säger också att han inte är självklar i någon 

av dem. 

 

Paul Tillich criticizes both the propositional and the historical models from a standpoint similar to that 

of the experiential theologians. He resolutely opposes any use of the Bible as an authoritative source of 

historical or theoretical knowledge. Protestant Biblicism, he holds, is mistaken in making the Bible as 

such the norm, even the sole norm, of faith and theology. The norm is rather the power of the New 

Being, manifest in Jesus as the Christ. The Bible transmits this powerful revelatory picture; it is an icon 

of the holy. The inspiration of the New Testament writers was their acceptance of Jesus as the Christ, 

and with him, of the New Being. The Old Testament, in Tillich’s estimation, is not directly normative 

for Christians. 

  Tillich, to be sure, is not a pure representative of the third model. He severely criticises the 

Schleiermacher school for looking on religious experience as source and norm. For Tillich, experience 

is only the medium through which the revelation comes. But since he makes the medium inseparable 

from the norm, religious experience becomes for him functionally determinative. The Bible is the 

document of revelation insofar as it proceeds from, and is evocative of, revelatory experiences.46 

                                                
45 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York 1985, s. 27-28 
46 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York 1985, s. 197 
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Upplevelsen är alltså enligt Tillich ett medium genom vilket uppenbarelsen kan ske och 

bibeln är en ”ikon” som kan förmedla denna upplevelse. Uppenbarelsen kräver enligt Tillich 

både en subjektiv och en objektiv händelse som är strikt beroende av varandra. Någon grips, 

skriver han, av en manifestation av mysteriet, detta är den subjektiva sidan av händelsen. 

Något händer genom vilket uppenbarelsemysteriet griper någon; detta är den objektiva sidan 

av uppenbarelsehändelsen. Dessa två sidor kan inte skiljas åt. Uppenbarelsen är inte verklig 

utan den mottagande sidan, och den är inte verklig utan den givande sidan. Mysteriet 

uppträder objektivt i termer av vad som traditionellt har kallats ”mirakler”. Det uppträder 

subjektivt i termer av vad som ibland kallas ”extas”.47  Innebörden av det lite ”suspekta” 

uttrycket extas förklarar han på följande sätt, vilket jag tycker gör det mer användbart. 

 

’Ecstasy’ (’standing outside one’s self’) points to a state of mind which is extraordinary in the sense that 

the mind transcends its ordinary situation. Ecstasy is not a negation of reason; it is the state of mind in 

which reason is beyond itself, that is, beyond its subject-object structure. --- This is the state mystics try 

to reach by ascetic and meditative activities. But mystics know that these activities are only preparations 

and that the experience of ecstasy is due exclusively to the manifestation of the mystery in a revelatory 

situation.48 

 

Tillich vill, för att komma ifrån den oprecisa användningen av ordet mirakel, istället införa 

begreppet sign-event. Han skriver att Nya Testamentet ofta använder det grekiska ordet 

semeion, tecken, för att peka på den religiösa betydelsen av miraklerna. Ordet event – 

händelse, menar han kan precisera betydelsen till att ange att det rör sig om just en religiöst 

betydelsefull händelse. Han menar att ordet mirakel, som betyder ”det som skapar förundran” 

har fått en betydelse av övernaturlig inblandning som förstör den naturliga strukturen i en 

sådan händelse. Tillich hävdar tvärtom att mirakler inte ska tolkas som en övernaturlig 

inblandning i de naturliga processerna. För om det var så skulle varats grund själv förstöra 

varats struktur; Gud skulle bli söndrad inom sig själv, så som den religiösa dualismen hävdat. 

Han menar att det skulle vara bättre att kalla sådana mirakler för ”demoniska”, eftersom de 

visar på ett destruktivt mönster.49 

 

“A genuine miracle is first of all an event which is astonishing, unusual, shaking, without contradicting 

the rational structure of reality. In the second place, it is an event which points to the mystery of being, 

                                                
47 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 111 
48 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 111-112 
49 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 115-116 
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expressing its relation to us in a definite way. In the third place, it is an occurrence which is received as 

a sign-event in an ecstatic experience. Only if these three conditions are fulfilled can one speak of a 

genuine miracle. --- Miracles are given only to those for whom they are sign-events, to those who 

receive them in faith. Jesus refuses to perform ‘objective’ miracles.”50 

 

Här tycker jag att hans modell inbjuder till att sammankoppla teologi med naturvetenskap. 

Eftersom han ser uppenbarelsehändelsen som ”naturlig” måste han ju anse att den empiriska 

verkligheten och den transcendenta verkligheten är ett helt, med ”naturliga” förbindelser. 

Men samtidigt glider han undan frågan om vad som rent konkret händer vid t.ex. Jesu 

undergärningar. Blir det bröd till 5000 människor, eller känner de sig bara mätta eller är hela 

historien bara en symbolisk berättelse? Tillichs svar lutar nog mest åt det sista påståendet 

skulle jag vilja säga. Och där kan jag inte följa honom. Jag är inte bokstavs-troende, men som 

jag ser det mister evangeliet sin kraft om händelserna bakom berättelserna inte är verkliga.  

Jag skulle vilja att man istället för att kalla ”undret” för en symbolisk berättelse, frågade sig 

vad brödundret egentligen säger om verklighetens uppbyggnad? Att berättelsen dessutom har 

massor av symboliska bottnar är jag helt införstådd med. 

 

3.3 Naturligt och övernaturligt, är bibelberättelserna ”bara” symboliska? 
 

I Tillich in Dialogue, i ett avsnitt som handlar om mirakler frågar en student Dr Tillich om 

varför han alltid säger att det som vi normalt skulle kalla ett mirakel bara är bildliga sätt att 

förklara saker. Studenten tar exemplet med Paulus uppenbarelse, och menar att det kanske 

faktiskt finns övernaturliga krafter som verkar och ibland upphäver naturlagarna. Tillichs svar 

på detta är mycket viktigt för mig i min undersökning av hans teologi, eftersom jag alltså har 

reagerat på samma sätt som den ovan nämnda studenten. Att någon säger att man ska se på 

bibelberättelserna “bara symboliskt” har alltid gjort mig mycket upprörd. Jag tycker det 

förminskar bibelberättelserna och ger dem en karaktär av ”sagor”. 

  

Så här svarar Tillich på studentens fråga: 

 

Now you touch on a problem which underlies everything, the problem of natural and supernatural. It 

has innumerable implications and is very difficult to simplify. In this special case, I do not deny the 

visionary experience and the whole scene, but if the inner voice Paul heard is called a “voice from 

                                                
50 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 117 
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heaven”, what does it mean? Did the earth stand in a certain relationship to the sun, in a particular 

position at that moment? Was the voice carried on a blinding ray? All these questions, if taken literally, 

are nonsense and have little to do with the meaning of the reality of that visionary experience. For the 

visionary experience was a certain reality. And I evenspeak of “breaking in”, which has a supernatural 

sound but is not supernaturalism. You approach something here that is fundamental to all my thinking – 

the antisupernaturalistic attitude. 51  

 

En annan student frågar om man inte kan tänka sig att även andra nivåer av verkligheten har 

“naturlagar”. Det kanske finns en fysisk, en mental och en andlig nivå, och att mirakler kunde 

vara en tillämpning av lagar på en högre nivå än den vi normalt är medvetna om.  

På detta svarar Tillich att visst, massor av mysterier återstår, det är mycket vi inte förstår, t.ex. 

utomsensoriska upplevelser som helanden, men han tror ändå inte att Jesus t.ex. kunde 

påverka ”stormen”. Han tror inte heller att verkligheten består av olika nivåer, snarare då 

dimensioner. Strukturen inom denna dimension (av utomsensoriska upplevelser) är okänd för 

oss men, säger han, kanske vet de mer om den i de östliga religionerna. Här tycker jag ändå 

man kan se en viss tvekan i Tillichs annars så benhårda ”antisupernaturalism”, kanske det 

spelar en roll att detta är så sent som 1963. Han medger att naturvetenskapen kanske så 

småningom hittar nya naturlagar som kan förklara den här typen av fenomen.52 

 

Jag tycker inte att han annars tar hänsyn till Jesu undervisning om att ”trons kraft” kan 

”upphäva” naturlagarna, som t.ex. vid berättelsen om när Jesus uppmanar Petrus att gå på 

vattnet.(Matt 14:22-33) Kanske är ”Andens” kraft även den en naturlag. Att en naturkraft 

överflyglar en annan är ju inget övernaturligt, det är bara frågan om vilken kraft som är 

starkast. Hans Schwarz skriver att Tillichs filosofi förutsätter att ingen kunskap kan motsäga 

kunskapen från Kristus, det talar väl för att vi bör ta hans undervisning på allvar: 

 

 Tillich does not talk about philosophy narrowly conceived, but in its most comprehensive form, 

including also within it the sciences that consider structures and relationships between structures. While 

philosophers obey the universal logos, theologians consider both the particular and the universal logos. 

Tillich then concludes: “The Christian claim that the logos who has become concrete in Jesus as the 

Christ is at the same time the universal logos includes the claim that wherever the logos is at work it 

                                                
51 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 157-158 
52 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 170 
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agrees with the Christian message. No philosophy which is obedient to the universal logos can 

contradict the concrete logos, the Logos ‘who became flesh’.”53  

 

Men istället väljer Tillich att se ”underberättelserna” som symboliska berättelser, eller så 

menar han att den objektiva händelsen inte har brutit några naturlagar, men att upplevelsen av 

händelsen hos de inblandade har känts som ”övernaturlig”. Han påpekar att de som är i ”trons 

sammanhang” ser uppenbarelsen som sanning, men det finns också en del människor som tror 

att det inte är möjligt att en konkret uppenbarelse skulle kunna gälla henne, som tror att den 

ultimata verkligheten ligger bortom allt som är konkret.54 

 

Tillich menar alltså att uppenbarelsen sker i vår vanliga erfarenhetsvärld, både som 

individuella upplevelser och genom världshistorien i stort. 

 

Revelation and salvation are elements of God’s directing creativity. God directs the processes of 

individual, social and universal life toward their fulfilment in the Kingdom of God. Revelatory 

experiences are imbedded in general experience. They are distinguished from it but not separated from 

it. World history is the basis of the history of revelation, and in the history of revelation world history 

reveals its mystery.55 

 

Han beskriver det ungefär så här: 

Paulus ”missionären” representerar, medan Paulus ”teologen” tolkar, en 

uppenbarelsehändelse. I bägge funktionerna är alla dessa män medier för den historiska 

uppenbarelsen. Och alla, såväl som händelserna själva, pekar på något som överstiger dem 

oändligt, på självmanifestationen av det som är vår Yttersta Angelägenhet. Uppenbarelser 

genom personer inskränks inte till dem som representerar eller tolkar historien. 

Uppenbarelsen kan ske genom vilken person som helst som är transparent för varats grund.56 

Men han preciserar inte vari denna transparens består. 

 

                                                
53 Schwarz, Hans, ”The Potential for Dialogue with the Natural Sciences”, Natural Theology Versus Theology of 

Nature, Berlin 1994. s. 90  

 
54 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 132 
55 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 157 
56 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 121 



 28 

Däremot anser han inte att den uppenbarade kunskapen kan överföras till en direkt objektiv 

kunskap i vårt vanliga vetande. Tillich förklarar så här varför han menar att all uppenbarad 

kunskap skall ses ”för sig”: 

 

The knowledge of revelation, directly or indirectly, is knowledge of God, and therefore it is analogous 

or symbolic. The nature of this kind of knowing is dependent on the nature of the relation between God 

and the world and can be discussed only in the context of the doctrine of God. But two possible 

misunderstandings must be mentioned and removed. If the knowledge of revelation is called 

“analogous”, this certainly refers to the classical doctrine of the analogia entis between the finite and 

the infinite. Without such an analogy nothing could be said about God. But the analogia entis is in no 

way able to create a natural theology. It is not a method of discovering truth about God; it is the form in 

which every knowledge of revelation must be expressed. In this sense analogia entis, like “religious 

symbol”, points to the necessity of using material taken from finite reality in order to give content to the 

cognitive function in revelation. This necessity, however, does not diminish the cognitive function in 

revelation. The phrase “only a symbol” should be avoided, because nonanalogous or nonsymbolic 

knowledge of God has less truth than analogous or symbolic knowledge. The use of finite materials in 

their ordinary sense for the knowledge of revelation destroys the meaning of revelation and deprives 

God of his divinity.57   

 

Naturvetenskapliga förklaringar och historiekritik skyddar, enligt Tillich, uppenbarelsen; de 

kan inte upphäva den, för uppenbarelsen tillhör en dimension av verkligheten för vilken 

vetenskaplig och historisk analys är otillräcklig. Uppenbarelsen är en manifestation av varats 

grund. Det visar på varats mysterium och på vår Yttersta Angelägenhet. Den är oberoende av 

vad vetenskapen och historien säger om de omständigheter i vilken den uppträder men 

uppenbarelsen kan inte heller göra vetenskapen och historien beroende av sig själv.58 

 

Tillich påstår här att uppenbarad kunskap inte påverkar den vetenskapliga beskrivningen av 

världens struktur. För att illustrera hur han menar, säger han att en psykolog t.ex. inte låter 

någon uppenbarad kunskap om människans öde påverka hans analys av krafterna i 

människans själ.59 

 

Detta är ytterligare ett av de ställen där jag är ”besviken” på Tillichs analys, eftersom ett 

sådant uttalande, enligt mitt förmenande, kullkastar alla de övertygande ontologiska 

konstruktioner som han har presenterat tidigare. Den enda förklaring jag kan se till dessa 

                                                
57 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 131 
58 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 117 
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ståndpunkter när det gäller vetenskapen, är den strikta vetenskapliga empirismen som 

fortfarande rådde på 1950-talet, och som han som ”modern människa” inte ville ifrågasätta. 

(Han hänvisar till den katastrof det inneburit för teologins anseende att teologerna förnekade 

vetenskapliga fakta alltifrån Galilei till Darwin.)60 Och det är ju i och för sig riktigt, jag kan 

hålla med om att uppenbarelsen tillhör en dimension av verkligheten för vilken vetenskaplig 

och historisk analys (ännu) är otillräcklig, men även om vetenskapen och vissa delar av 

uppenbarelsen inte stämmer överens ”rent tekniskt” alla gånger, blir det ju en motsägelse mot 

enhetsbegreppet, som han så noga presenterar, att säga att uppenbarelse och vetenskap inte 

har med varandra att göra.  

 

Jag menar att om varats grund speglas i den rationella struktur som kallas Logos, som han 

säger att vårt förnuft och medvetande består av och är sammanlänkat med, så är det ju mycket 

märkligt om det inte skulle vara meningsfullt att använda vår uppenbarade kunskap, som han 

ju också säger kommer från varats grund, när vi utforskar vår egen konstitution.(Som vi t.ex. 

gör inom psykologin). Om det finns en sanning, en verklighet, så måste man få all kunskap att 

överensstämma. Annars är det något som är fel i teorierna. Här ansluter jag mig till den 

kritiska realismen som hävdar att all vår kunskap, både vetenskaplig och uppenbarad, är 

fragment av verkligheten, modellbyggen, men att allt beskriver samma verklighet.61  

Detta överensstämmer enligt min mening mer med vad Tillich sagt ovan om både kunskapen 

och verkligheten. Det är också mer i överrensstämmelse med ett annat uttalande som han gör i 

det här sammanhanget: 

“God is in every moving atom, in it as its creative ground. He is not identical with it; that 

would be pantheism. But he is its creative ground. And he is in it, not substantially only but 

also spiritually, and therefore knowingly. That is what divine knowledge means.”62 

 

Tillich förkastar inte bara ”övernaturliga” händelser, utan också alla försök att konstruera 

”natural theology”, (att grunda religiösa sanningar på rationella argument, utan att förlita sig 

på några uppenbarelser). Så samtidigt som han hävdar att uppenbarelserna är ”naturliga” vill 

han inte påstå något annat än att de är gudomligt verkliga. Man kan kanske få en annan 

förståelse för Tillichs ståndpunkter om man betänker i vilket teologiskt sammanhang han 

verkade. Reimer skriver: 
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In contrast to Barth, who attempted to salvage traditional, confessional theology making it independent 

from the natural and social sciences, and Hirsch, for holding onto the old confessional worldview, but 

for whom both theology and the sciences were in some sense servants of national consciousness, Tillich 

saw theology as dealing with the depth and meaning question behind every scientific discipline free 

from either church or nation. In this way theology and the sciences were both interdependent and 

independent from each other, speaking to different aspects or dimensions of reality. As a consequence, 

Tillich had a more complex understanding of the relation of theology to nature than either Barth or 

Hirsch; neither making theology dependent on nature as in “natural theology”, nor making it alien to 

nature. 63 

 

Vid det fjärde Paul Tillich symposiet I Frankfurt am Main 1992 var temat “Natural Theology 

Versus Theology of Nature”. Hans Schwarz skriver i sitt avsnitt ”The Potential for Dialogue 

with the Natural Sciences” att Ian Barbour i sina Gifford Lectures, (Religion in an Age of 

Science), inte tar med Tillich bland exemplen på teologer som bidragit till framväxten av en 

korrelering av religion och naturvetenskap, och han frågar sig om detta beror på att Tillich 

inte haft något att bidra med i den diskussionen. (Vilket han underförstått tycker är märkligt) 

Men hans slutsats är att det snarare beror just på detta att Tillich, i sin syn på vetenskapen, 

inte är så lätt att plocka in i ett bestämt fack: 

 

The reason for Tillich’s omission lies perhaps more in the difficulty of fitting him into one of these four 

ways which Barbour laid out. Without being a biblical literalist, Tillich recognizes the potential conflict 

between science and theology. Though certainly not a follower of Carl Barth, he would assert with him 

the independence of theology over against the sciences. Being on the boundary so much in his life he 

would also foster the dialogue and point to methodological parallels between theology and the sciences. 

Through his ontological approach he would furthermore opt for integration, not so much in terms of a 

natural theology but in terms of a theology of nature. This overarching approach which Tillich exhibits 

certainly contains various possibilities for dialogue. But for Tillich, theology and science do not fit like 

hand and glove nor would they simply merge into a larger whole.64     

 

Schwarz skriver att Tillich erkände de potentiella konflikterna mellan naturvetenskap och 

teologi. Jag tror att det främst är här som det skett en förändring sedan Tillichs tid. Dagens 

generationer är inte så låsta i sin verklighetsuppfattning. Möjligheten av att varat består av 

olika dimensioner är inte längre något som strider mot naturvetenskapens världsbild. Inte 

                                                
63 Reimer, James A.,”Tillich,Hirsch and Barth: Three Different Paradigms of Theology”, Natural Theology 

Versus Theology of Nature, Berlin 1994. 
64 Schwarz, Hans,” The Potential for Dialogue with the Natural Sciences”, Natural Theology Versus Theology of 

Nature, Berlin 1994. 
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heller möjligheten att varat härstammar från och styrs av en icke- materiell kraft. Jag menar 

inte att det är något som naturvetenskapen generellt hävdar, men de finns ändå med som 

möjliga förklaringar bland andra.65 De yngre generationerna har en uppfattning om hur 

kvantfysiken har relativiserat alla begrepp om materia och ”verklighet”. Schwarz verkar ha en 

liknande mening: 

 

While in the wake of neo-Reformation theology, except for ethical pronouncements, theologians may 

still feel uneasy making assertions relevant to science, scientists today feel more and more compelled to 

reflect on that which ultimately concerns them as human beings in their respective sciences. Yet 

proceeding along the lines which Tillich had laid out, this tendency among many scientists is not 

surprising, considering that Tillich was convinced of the unity of all facets of being.66 

 

Tillich var alltså, enligt Schwarz, ändå övertygad om enheten hos varats alla aspekter. Den 

grunden är, som jag ser det, ändå den mest övertygande delen av Tillichs teologi. Att han hade 

problem med att få ihop sin tids vetenskapssyn med den Gudomliga uppenbarelsen är ganska 

förståeligt. Att få ihop bibelns antropomorfa gudsbild med den i nutid mer accepterade 

transcendenta som Tillich förespråkade, är fortfarande knepigt. 

 

3.4 Symbolbegreppet 
 

Det är klart att ens slutsatser om Bibelberättelsernas symboliska betydelse också beror på vad 

man lägger för betydelse i ordet ”symboliskt”. Även här har Tillich en komplex syn som man 

inte så där direkt kan fånga. Som jag ser det, menar Tillich att symboler kan ge en mer 

abstrakt och rik bild av den gudomliga verkligheten än vad mer konkreta förklaringar kan ge. 

Om vi inte har begrepp som vår hjärna kan förstå, kan vi inte medvetandegöra den 

uppenbarade kunskapen. Därför måste denna kunskap ”kläs” i sådana begrepp som vi kan 

tillgodogöra oss.  

 

Tillich har två alternativ till förklaring på varför det finns symboler och myter. 

Antingen är myt och kult speciella områden av förnuftet jämte andra, eller så representerar de 

förnuftets grund i symbolisk form. Om de ska ses på det första sättet kommer de i en evig 

                                                
65 Se t.ex. Russell, Robert John, “Barbour’s Assessment of the Philosophical and Theological Implications of 
Physics and Cosmology” Russell, Robert John,(red.) Fifty Years in Science and Religion, Ian G. Barbour and his 

Legacy, USA 2004, s.148-149 
66 Schwarz, Hans,” The Potential for Dialogue with the Natural Sciences”, Natural Theology Versus Theology of 

Nature, Berlin 1994. 
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konflikt med annan rationalitet och blir placerade i kategorin för orationella känslor, eller 

behålls som främmande kroppar, osjälvständiga och okonstruktiva, inom förnuftets struktur. 

Om däremot myt och kult ses som ett uttryck för förnuftets grund i symbolisk form, ligger de 

i en dimension där de inte krockar med de vanliga funktionerna hos förnuftet.67 Tillich skriver 

också: 

 

Myth is not primitive science, nor is cult primitive morality. Their content, as well as the attitude of 

people toward them, disclose elements which transcend science as well as morality – elements of 

infinity which express ultimate concern. --- There should be neither myth nor cult. They contradict 

essential reason; they betray by their very existence the “fallen” state of reason which has lost 

immediate unity with its own depth. It has become “superficial”, cutting itself off from its ground and 

abyss.68 

 

Behovet av myt och kult är alltså, enligt Tillich, ett tecken på vårt “fallna” tillstånd. På grund 

av vår avskildhet från varats grund kan vi inte fatta den gudomliga kunskapen ”direkt” utan 

den måste ges till oss i form av symboliska berättelser. Och han menar att t.ex. Bultmann, när 

han försökte avmytologisera Nya Testamentet, bara ville skydda personer som hade 

accepterat Kristus, från att också behöva acceptera världsuppfattningen hos dem som levde 

vid Jesu födelse (som trodde på en världsbild i tre nivåer med gudomliga varelser på en nivå, 

människan på en annan och demoniska varelser på en tredje.) Dessa koncept, skriver han, 

tillhör delvis den grekiska världsbilden, delvis Nya Testamentets mytologiska språk. Själv 

tycker han däremot att de mytologiska motiven är bra och att de bör användas. Men om detta 

mytologiska språk ska kunna användas måste det förstås av nutidens människor. Att inte 

använda mytologin vore däremot att beröva religionen dess språk, säger han och han 

fortsätter:  

 

I have insisted that we cannot get rid of the symbols and myths but must interpret them in a 

nonliteralistic way. --- I can speak to those people [de sekulära nutidsmänniskorna], and they are able to 

understand me, even when I use the old symbols, because they know that I do not mean them in a literal 

sense.69 

 

Jag förstår att Tillich på 1950-talet inte kunde tala om den bibliska mytologin annat än som ett 

symboliskt sätt att uttrycka den Gudomliga verkligheten, men idag tycker jag man borde 

                                                
67 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 81 
68 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 80. 
69 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 190 
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kunna ge mer övertygande förklaringar. Det här resonemanget är, som jag ser det, också 

beroende av hur man ser på historien och på mytologin. Själv kan jag inte låta bli att tänka 

även på mytologin som historisk verklighet (i någon form). Jag tror att även om de 

mytologiska berättelserna har fått tjäna som symboliska berättelser under historiens gång, tror 

jag inte att de bara är symboliska. Det är helt enkelt inte en trolig förklaring till varför de 

finns, anser jag. Det är här jag menar att det kanske faktiskt är en bättre förklaring att myterna 

och bibelberättelserna handlar om ett inbrott av en ”annan” rationalitet (främmande kroppar) i 

vår vanliga värld. Petrus säger ju ”Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde 

på...”70, vilket ju måste vara fallet om man bara ska se berättelserna som ”uttryck för 

förnuftets grund i symbolisk form”.  

 

Jag kan tillsammans med Tillich konstatera:  

“Wherever the ontological concept of reason is accepted and the depth of reason is understood 

no conflicts between myth and knowledge, between cult and morals, are necessary. 

Revelation does not destroy reason, but reason raises the quest for revelation.”71 

 

Men jag tror inte vi menar samma sak med detta uttalande. Han menar att myt och kult är 

symboliska sätt att uttrycka den transcendenta sanningen och därför inte står i strid med 

rationellt tänkande. Jag menar att myt och kult är historiska uppenbarelser som traderats till 

oss och därför är en ovärderlig källa till rationell kunskap om den transcendenta verkligheten.  

 

Även Dulles tar upp symbolbegreppet i sin bok om uppenbarelsemodellerna och även han 

själv förespråkar en symboliskt förmedlad uppenbarelse. Han skriver att under 

nittonhundratalet har uppenbarelsen sedd som symboliskt ”avslöjande” av Gudomlig 

sanning blivit mycket populär, och att denna riktning representeras av uppskattade 

teologer som Tillich, Niebuhr, Rahner, Ricoeur, Gilkey m.fl.  

 

According to this approach, revelation never occurs in a purely interior experience or an unmediated 

encounter with God. It is always mediated through symbol – that is to say, through an externally 

perceived sign that works mysteriously on the human consciousness so as to suggest more than it can 

clearly describe or define. Revelatory symbols are those which express and mediate God’s self-

communication.72 

                                                
70 Bibel 2000, Stockholm 2001, 2 Pet 1:16-21  
71 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 81 
72 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s. 131 
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Han skriver också: A symbol is a sign pregnant with a plenitude of meaning which is 

evoked rather than explicitly stated.73 

Dulles menar att det finns en parallellism mellan områden av symbolisk förmedling och 

uppenbarelse; 

 

 First, symbolism gives not speculative but participatory knowledge – knowledge, that is to say, of a 

self-involving type. --- Second… Symbol, insofar as it involves the knower as a person, has a 

transforming effect. The healing capacity of symbolism is dramatically illustrated by psychotherapy. --- 

Thirdly, symbolism has a powerful influence on commitments and behaviour. It works on people like 

an incantation. It stirs the imagination, releases hidden energies in the soul, gives strength and stability 

to the personality, and arouses the will to consist committed action. --- Fourthly, symbol introduces us 

to realms of awareness not normally accessible to discursive thought. As Tillich puts it, a symbol 

“opens up levels of reality which otherwise are closed to us…and also unlocks dimensions and elements 

of our soul which correspond to the dimensions and elements of reality.” This process always involves 

an ingredient of mystery.74 

 

Dulles ger som exempel på Kristen symbolism; Kristus som ”världens ljus”, korset och 

nattvarden och menar att sådana symboler äger en oändlig räcka av potentiella betydelser 

som ofta är djupt rotade i de arketypiska formerna av mänskligt medvetande. Men han 

tillägger att det finns en fara i att empiriskt inställda instrumentalister (som t.ex. Richard 

Braithwaite) ser religionens symboliska språk som enbart en användbar fiktion som har 

till uppgift att uppväcka en visst etisk attityd. .75 

 

Jag menar att denna fara blir särskilt stor om man förnekar de faktiska händelserna bakom 

bibelberättelsernas ”under”. Det är inte användandet av symboler jag vänder mig emot, de har 

som jag ser det alla de goda användningsområden som Dulles här lyfter fram, utan det är 

sättet att smita från svårförklarliga ”fakta” i bibelberättelserna genom att kalla dem för 

symboler som jag tycker är olyckligt. 

 

 
 

                                                
73 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s. 132 
74 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s. 136-137 
75 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s. 140-141 
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3.5 Uppenbarelsen i Kristus 

 

Dulles skriver att många teologer från alla fem av hans olika modeller anser att 

uppenbarelsen främst, eller till och med uteslutande, är given i Kristus. Däremot skiljer de 

sig åt i sin syn på hur de tolkar detta påstående. I den doktrinära modellen ses Jesus som 

läraren med gudomlig auktoritet. I den historiska modellen ses Kristushändelsen som den 

händelse som kulminerar Guds handlande i historien och som på ett ojämförbart sätt 

avslöjar Guds egna attribut och intentioner. I upplevelsemodellen ses Jesus som den som 

har fått nåden till en oöverträffad och förebildlig intimitet med Fadern. I den dialektiska 

modellen framställs Jesus som Guds ord sända till dom och förlåtelse till ett syndigt folk, 

och i medvetandemodellen ses Kristus som det paradigm som återställer den mänskliga 

föreställningsförmågan när den öppnar sig för Guds kreativa transcendens.76 

 

 Tillich syn ligger väl närmast den femte modellen. Hur påverkar då denna syn på 

bibelberättelserna som Tillich visar, hans uppfattning om Jesus? Som jag förstår det 

försöker han kombinera en viss historicitet med en övertygat verklig, transcendent 

händelse. Grundkonceptet för Tillich när han talar om kristendomen är: “In the name 

Jesus Christ we unite the historical reality and the symbol.”77 

Uppenbarelsen i Kristus är även för Tillich den “ultimata” uppenbarelsen.  

 
Christianity claims to be based on the revelation in Jesus as the Christ as the final revelation. This claim 

establishes a Christian church, and, where this claim is absent, Christianity has ceased to exist – at least 

manifestly though not always latently (see Part IV, Sec. II). The word “final” in the phrase “final 

revelation” means more than last. Christianity often has affirmed, and certainly should affirm, that there 

is continuous revelation in the history of the church. In this sense the final revelation is not the last. 

Only if last means the last genuine revelation can final revelation be interpreted as the last revelation. 

There can be no revelation in the history of the church whose point of reference is not Jesus as the 

Christ. If another point of reference is sought or accepted, the Christian church has lost its foundation. 

But final revelation means more than the last genuine revelation. It means the decisive, fulfilling, 

unsurpassable revelation, that which is the criterion of all the others. This is the Christian claim, and this 

is the basis of a Christian theology. The question, however, is how such a claim can be justified, 

whether there are criteria within the revelation in Jesus as the Christ which make it final. Such criteria 

cannot be derived from anything outside the revelatory situation. But it is possible to discover them 

within this situation. And this is just what theology must do.78  

                                                
76 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s. 155-156 
77 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 67 
78 Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume One, Chicago 1951, s. 132-133 
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Tillichs användning av symbolbegreppet blir tydligt när man ser hur han diskuterar om ”Jesu 

uppståndelse”. Kristus första relation till varat, skriver Tillich, är hans underkastelse under 

det; hans andra relation till varat är hans övervinnelse av det. Alla andra relationer mellan 

Kristus och varat är direkt eller indirekt beroende av dessa två. Var och en av dem uttrycks av 

en central symbol. Underkastelsen under varat uttrycks i symbolen “Kristi Kors”; 

övervinnandet av varat uttrycks i symbolen “Kristi Uppståndelse”.79 Här är jag helt med i 

hans resonemang. Detta är som jag ser den korrekta användningen av termen symbol, 

nämligen att en konkret sak eller händelse visar på en mycket större transcendent händelse 

som vi behöver hjälp att inse och förstå. När Tillich däremot diskuterar om vad som rent 

konkret hände vid uppståndelsen blir resonemanget, enligt min mening, svårare att följa.   

 

Tillich medger att Nya testamentet lägger en enorm vikt vid betydelsen av den objektiva sidan 

av Uppståndelsen; men, säger han, på samma gång upphöjs den objektiva händelsen i 

berättelserna om korsfästelsen till att ha en universellt symbolisk betydelse. Man skulle kunna 

säga att hos lärjungarna och hos de nytestamentliga författarna är Korset och Uppståndelsen 

både händelse och symbol. Uppenbarligen ses Kristi Korsfästelse som en händelse i tid och 

rum. Men eftersom Korset gäller Jesus i hans roll som Kristus, blir det en symbol och del av 

en myt.  Myten om ”bäraren av den nya tidsåldern som lider döden likt en brottsling och en 

slav under de makter som styr i den gamla tidsålder vilken han ska besegra”. Detta Kors, vilka 

de historiska omständigheterna än må ha varit, är en symbol baserad på fakta, skriver Tillich. 

Han skriver också att vissheten, om att den som skulle komma med den nya tidsåldern inte 

slutgiltigt skulle kunna duka under för den gamla tidsålderns makter, gjorde upplevelsen av 

Uppståndelsen till den avgörande testen av Jesus ”Kristus-roll”. En verklig upplevelse gjorde 

det möjligt för lärjungarna att tillämpa den kända uppståndelsesymbolen på Jesus, i det att de 

slutgiltigt erkände honom som Kristus.80 Men trots att han alltså framhåller att de 

nytestamentliga författarna lade en ”enorm vikt vid den objektiva sidan av uppståndelsen”, så 

känns det som att han själv inte accepterar att Jesus verkligen konkret uppstod från de döda, 

utan han glider undan problemet genom att tala om myten som skapas av Jesus i hans roll som 

Kristus.   
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Tillich skriver att det finns tre teorier som försöker göra uppståndelsehändelsen trovärdig. 

Den mest primitiva, och samtidigt den vackrast uttryckta är den fysiska. Han påpekar att 

källorna är opålitliga och att den innebär är en rationalisering av händelsen, som tolkar den i 

fysiska kategorier och likställer uppståndelse med närvaron eller frånvaron av en fysisk kropp. 

Och han säger att vid denna fysiska förklaring ställs man inför den absurda frågan om vad 

som hände med molekylerna som Jesu kropp bestod av. (Jag förstår inte varför den frågan är 

så absurd.) 

 

Den spiritualistiska förklaringen, som främst grundar sig på Paulus upplevelse av den 

uppståndne, förklaras som en manifestation av Jesus själ. Men detta, menar Tillich, är inte 

Kristi Uppståndelse, utan ett försök att allmänt bevisa själarnas odödlighet. Han säger att 

spiritualistiska upplevelser kan vara sanna eller inte, men de kan ändå inte förklara Kristi 

Uppståndelse, som symboliseras av ett återkommande av hela personligheten, vilket 

inkluderar även de kroppsliga uttrycken av hans varelse. 

 

Det tredje sättet att förklara uppståndelsens faktiska sida är den psykologiska. Tillich skriver 

att den innebär det enklaste och mest accepterade sättet. Uppståndelsen är en inre händelse i 

psyket hos Jesu efterföljare. Men han påpekar också att denna förklaring missar verklighets-

delen av händelsen vilket förutsätts i symbolen - händelsen ”Kristi Uppståndelse”. 

 

In an ecstatic experience the concrete picture of Jesus of Nazareth became indissolubly united with the 

reality of the New Being. He is present wherever the New Being is present. Death was not able to push 

him into the past but his presence does not have the character of a revived (and transmuted) body, nor 

does it have the character of the reappearance of an individual soul; it has the character of spiritual 

presence. He “is the Spirit” and we “know him now” only because he is the Spirit. In this way the 

concrete individual life of the man Jesus of Nazareth is raised above transitoriness into the eternal 

presence of God as Spirit. --- This is the event. It has been interpreted through the symbol 

“Resurrection” which was readily available in the thought forms of that day.81 

 

Jag menar att Tillich här har ett, för att vara honom, väldigt inskränkt tänkande där han låser 

sig vid de vetenskapliga förklaringar som var tillgängliga på hans tid. Det är som jag ser det 

den största bristen i hans teologiska synsätt och det påverkar olyckligtvis flera av hans andra 

teorier. Dock inte helt genomgående, ibland är det som om han ignorerar sin realism och 

skriver så som han (intuitivt?) är övertygad om att det förhåller sig, som t.ex. när han räknar 
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med den,( enligt nutida epistemologi så förkastliga), direkta överföringen av kunskap från 

Guds medvetande till vårt. Eller när han konstaterar att Jesus, i vilket fall som helst, nu är 

närvarande i det Nya Varat i form av Andens kraft. Hur detta gick till ser han som symboliska 

beskrivningar av ett transcendent faktum som trots sin obegriplighet är konkret verklighet nu.  

 

Vid ett av seminarierna som låg till grund för boken Tillich in dialogue deltog även en 

franciscanermunk för att ge sin bild av diskussionsämnena. Han betonar att den mystika 

relationen till Kristus för honom är viktigare än den historiska Jesus-händelsen. Han pekar på 

en reell kraft som han erfar här och nu i sitt liv. Tillich gillar uppenbarligen hans beskrivning. 

 

”Franciscan Father: ...the historical life of Christ alone is not going to save me, or faith in that. 

It is really the present experience of the saving power which in some way has come out of this 

historical event. 

Dr Tillich: You speak for myself. The ‘saving power’ is wonderful!”82 

                                                
82 Mackenzie Brown, D., Ultimate Concern: Tillich in dialogue, London 1965, s. 220. 
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4. Slutdiskussion 
 

Tillichs teologi är, som förhoppningsvis framgått av min genomgång, full av spännande 

förslag om hur Verkligheten är konstruerad, och hur olika aspekter av människans liv 

förhåller sig till detta. I stort anser jag att hans analyser stämmer väl överens med både 

teologins utsagor och de olika naturvetenskapliga disciplinernas beskrivningar av 

verkligheten. Särskilt insiktsfull anser jag att hans beskrivning av människans existentiella 

ångest, dess orsak och ”lösning” är. Den fungerar, som jag ser det, som en sorts ”teknisk” 

förklaring av hur Kristendomens frälsning verkar. På samma sätt förhåller det sig med hans 

analyser av kunskapens natur och vårt medvetande, och likaså med Tillichs beskrivningar av 

varats grund och existensen. Mycket av dessa beskrivningar anser jag överrensstämmer med 

både en del kosmologiska teorier om jordens ursprung och utveckling och med de 

kvantteoretiska teorier som t.ex. Ian Barbour har föreslagit.83 De stämmer också med all 

annan kunskap och erfarenhet som jag har tillägnat mig under mitt hittillsvarande liv. Det 

tycker jag är det bästa måttet på en bra teologi; att den stämmer överens med all annan 

kunskap som man har. 

 

Det är på samma grund som ovan som jag också ställer mig kritisk till vissa av Tillichs sätt att 

förklara bibelns berättelser. Han kallar dem genomgående för symboler och menar att den 

historiska fakticiteten inte har någon större betydelse för deras transcendenta 

verklighetsinnehåll. På samma sätt förhåller det sig med olika beskrivningar av 

”övernaturliga” händelser i bibeln. Istället för att (som jag skulle ha förväntat mig av Tillich) 

se på ”undren” som en kunskap om en större verklighet som vi ännu bara är i början av att 

upptäcka, så ”bortförklarar” han dessa händelser som subjektiva upplevelser (förvisso med en 

transcendent ”orsak”, men ändå) hos dem som var med om dem. Han kallar alla spekulationer 

kring vilka möjliga förklaringar som kan finnas av det ”övernaturliga” som beskrivs i bibeln 

för absurda eller omöjliga (impossible).   

Man ser visserligen i Dulles genomgång av de olika moderna teologiernas uppenbarelsesyn 

att Tillich i detta synsätt representerar det kanske vanligaste och ”mest moderna” teologiska 

förhållningssättet. Det hindrar inte att jag trots det uppfattar detta synsätt som förlegat och 

otillfredsställande. Min egen uppfattning, att de bibliska berättelserna har en faktisk historisk 

                                                
83 För en mer utförlig redogörelse om detta ämne hänvisar jag till min D-uppsats vid Universitetet i Växjö (VT 
2006) med titeln ”Kan tro och vetande förenas i en nutidsteologi? Diskussion utifrån Nathan Söderblom, Paul 
Tillich, Raimundo Panikkar och Ian Barbour m.fl.”  
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grund, hänför Dulles till teologer som Oscar Cullmann, G. Ernest Wright, Jean Daniélou och 

Wolfhart Pannenberg. Enligt Dulles har Pannenberg dock en syn på uppenbarelsen som jag 

mer tycker stämmer mer överens med Tillich. Dulles skriver: 

 

Holding that revelation never occurs except indirectly through events, Pannenberg denies that God 

directly manifests himself either through theophanies or by word-revelation.---Pannenberg insists that 

God’s self-revelation in the Bible is always indirect. The totality of God’s activity in history indirectly 

discloses God himself. 84  

 

Dulles invänder mot  teorin om att uppenbarelsen främst består i de historiska händelserna: 

 

It must be acknowledged that much of the biblical material pertaining to God’s actions can be called 

history only in a very extended sense. Stories such as those of the creation, the flood, and the Exodus 

cannot all be contained under the rubric of history as commonly understood in our time. Even the 

historical passages pertaining to the kings of Israel and the public ministry of Jesus are so heavily 

charged with doctrinal and doxological overtones that they scarcely deserve the same name as history in 

the modern academic sense.”85  

 

Att berättelserna om de historiska uppenbarelserna p.g.a. sin ålder har få exakta historiska 

uppgifter och efterhand har fått läromässiga övertoner är väl ganska naturligt och måste 

givetvis tas hänsyn till när man tittar på det historiska innehållet. 

Problemet är snarare att många av berättelserna om ”Guds mäktiga verk” inte kan accepteras 

som historiska fakta av dessa moderna teologer, eftersom de inte följer vår vanliga 

uppfattning om vad som är fysiskt möjligt. Dulles visar på hur detta problem vingklippt 

historieanhängarna och banat väg för den symboliska tolkningen som den enda logiskt 

”möjliga”. 

 

Langdon Gilkey, in a probing article, charged that Wright and others fail to assign any clear meaning to 

the term “act of God”, which holds a crucial position in their theories. They apparently do not believe, 

as did the older orthodox theologians, that God intervenes to break the normal sequence of created 

causality, yet they insist on retaining biblical terminology that arose when it was held that God did so 

intervene. After castigating the liberal theologians for neglecting the objective element in revelation, the 

salvation history theologians leave the idea of God’s mighty deeds as an empty phrase without 

specifiable meaning.”86                

                                                
84 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s.59 
85 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s. 63 
86 Dulles, Avery, Models of Revelation, New York, 1985, s. 64 
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Det är med utgångspunkt i detta dilemma som jag efterlyser en förnyad granskning med 

hänsyn taget till de, som jag uppfattar det, nya förutsättningar som den senaste 

naturvetenskapliga och även historiska forskningsutvecklingen har fört med sig. Jag tror att 

det finns verkliga historiska uppenbarelser bakom mytologiskt stoff som finns, både i bibeln 

och i andra religioner. Jag är, till skillnad från Tillich, mer öppen för någon form av 

”supervärld” av änglar, himmelska härskaror, eller vad de nu kallas, som de facto utgör en så 

stor del av materialet i både myter och bibelberättelser. Som jag ser det har det ända sedan 

upplysningstidens början lagts oändligt mycket teologisk kraft på mer eller mindre krystade 

försök att bortförklara alla dessa varelsers förekomst i bibeln.   

Kanske har minnena från dessa tidiga uppenbarelser följt jordbrukarsamhällets utbredning 

(den indoeuropeiska folkvandringen), så att det alltså är samma myter som ligger som grund 

för alla de moderna religionerna? (Kunde vara ett intressant uppsatsämne för någon!) Det 

skulle ju onekligen ge en bra utgångspunkt för den interreligiösa dialogen. 

 

När det gäller Tillichs kamp mot allt ”supernaturalistiskt” är jag ändå lite ambivalent. På ett 

sätt håller jag med om att det är fel att kalla något ”övernaturligt”, när man tror att 

Verkligheten är en och alltså anser att allt är ”naturligt”. Som jag skrev i min inledning så tror 

jag först och främst att det hela handlar om vilken vetenskapssyn man har. 
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