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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund  

 
Anledningen till att jag arbetar med den tyske teologen Wolfhart Pannenbergs kristologi är att 

jag ämnar bli präst i Svenska kyrkan och menar att kristologin är ett av de mest centrala 

ämnen jag kommer att arbeta med i en församling. Jag ville därför med en enskild teolog som 

utgångspunkt fundera kring de kristologiska frågorna. Att det blev Wolfhart Pannenbergs 

kristologi är mycket en tillfällighet. Jag ville arbeta med en modern västlig teolog och 

fastnade för Pannenbergs sätt att ha uppståndelsen som utgångspunkt i sitt kristologiska 

tänkande. En annan bakomliggande orsak är helt enkelt att jag tycker att ontologin kring Jesu 

Kristi person är svårbegriplig och därmed spännande. 

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

Jag vill undersöka Wolfhart Pannenbergs kristologi med särskilt fokus på hur han förklarar att 

Jesus är sann Gud och sann människa och vilka konsekvenser hans kristologi får för hans syn 

på inkarnationen och ontologin.  

 

 

1.3 Material och avgränsning 

 

Huvudobjekt för undersökningen har varit de två böcker där Pannenberg mest ingående 

behandlar kristologi. Först och främst undersöker jag den andra volymen av Pannenbergs 

Systematic Theology. Denna har jag för enkelhetens skull valt att referera till som ST2.1 Den 

är den andra av tre volymer och är en översättning från hans tyska originalutgåva, 

Systematische Theologie som fullbordades med det tredje bandet 1993. Den andra boken jag 

arbetat med är Jesus – God and Man (JGM), som även den är en översättning från tyskan.2 

Huvudintresset har begränsats till dessa två, eftersom det är i dessa Pannenbergs kristologi 

tydligast framträder. 

                                                 
1 Den engelska översättningen kom ut 1994, Pannenbergs tyska original kom ut 1991. 
2 Grundzüge der Christologie som är originaltiteln skrevs 1964, den kom ut i engelsk översättning första gången 
1968. 
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   För att få en bredare förståelse av dessa två böcker har jag även vävt in den första volymen 

av Systematic Theology. Bland de av Pannenbergs kommentatorer som jag har använt bör 

LeRon F. Shults, Arne Rasmusson, Roland Spjuth, Svein Rise, Allan D. Galloway, Lars 

Marion Hendrickson, Christoph Schwöbel och Avery Dulles särskilt nämnas. 

 

 

2 Analys 

 

2.1 Kristologins utgångspunkter 

 

I JGM inleder Pannenberg med att slå fast att kristologins uppgift är att befästa hur vi kan 

förstå Jesu betydelse utifrån hans historia. Detta innebär dels att kristologins insikter härleds 

ur Jesu historia och dels att kristologin skall värdera den tidiga kyrkans ställningstaganden 

kring läran om Kristus och hur de uppkommit. På samma sätt skall kristologin studera och 

värdera den senare kyrkans läroutveckling.3 

   När Pannenberg fastställt kristologins uppgift diskuterar han dess metoder. Han beskriver 

metoderna: 
    

For Christology that begins “from above”, from the divinity of Jesus, the concept of the 

incarnation stands in the center. A Christology “from below”, rising from the historical man 

Jesus to the recognition of his divinity, is concerned first of all with Jesus´message and fate and 

arrives only at the end at the concept of the incarnation.4 

 

  

Historien kring hur perspektivet i den kristologiska metoden växlat från ”from above”, 

uppifrån till ”from below”, nerifrån beskrivs i korthet och Pannenberg anför tre argument till 

varför man inte i modern tid kan låta kristologin utgå uppifrån. För det första: En kristologi 

uppifrån förutsätter Jesu gudomlighet, medan kristologins viktigaste uppgift är att ange skäl 

för bekännelsen av Jesu gudomlighet. Uppifrånperspektivet förutsätter alltså vad det ska 

bevisa: att Jesu uppenbarelse i historien ledde till erkännande av hans gudomlighet. För det 

andra: En kristologi som tar det gudomliga Logos som utgångspunkt har svårt att göra den 

historiske Jesus från Nasaret rättvisa. Exempelvis får inte Jesu relation till den tidens 

                                                 
3 Pannenberg, W., Jesus – God and Man, Second Edition, Transl. Wilkins, L. L., Pride, D. A., The Westminster 
Press, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 1977, s. 30. 
4 Pannenberg, JGM, s. 33. 
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judendom någon särskild betydelse i en sådan kristologi. Jesu liv får liten betydelse, vilket 

också ger Jesu död en snävare förståelsehorisont. För det tredje menar Pannenberg att 

problemet med uppifrånperspektivet är att man som forskare måste ställa sig på samma 

utkiksplats som Gud. Detta är utifrån vår mänskliga begränsning omöjligt.5  

   När Pannenberg konstaterat att utgångspunkten för kristologin måste vara människan Jesus, 

poängterar han dock att den första frågan skall handla om Jesu relation till Gud.6  

   Utgångspunkten är alltså klar för Pannenberg. Han tar sin utgångspunkt i människan Jesus, 

men har en trinitarisk förförståelse som präglar hans resonemang. Kristologin betraktar alltså 

Jesus av Nasarets framträdande i historien som den treenige Gudens frälsningsverk för 

människan.7  

   Också i ST2 börjar Pannenberg sitt kristologiska resonemang med en ingående diskussion 

om var kristologin skall ta sin utgångspunkt. Denna diskussion blir sedan mönsterbildande för 

hela Pannenbergs sätt att arbeta med kristologi.  
 

Christology begins with the primitive Christian interpretation of the person and work of Jesus of 

Nazareth as God´s Messiah. The title “Messiah” implies the thought of divine sonship. On the 

Christian view it early had the sense that in the man Jesus the preexistent Son of God came to 

earth. Only God himself could be behind this event, i.e., by sending his Son into the world (Gal. 

4:4; Rom. 8:3). Yet we can know that it actually happened only as it took place on the plane of 

our human creaturely reality.8  
 

 

I denna inledning kan man se att Pannenbergs syn på kristologisk metod har förändrats något. 

Pannenberg menar här att man bör kunna ha två perspektiv samtidigt och låta dessa 

komplettera varandra. LeRon Shults menar att det komplementära förhållandet mellan 

uppifrån och nerifrån-kristologi fanns redan i JGM, men uttrycks mer explicit i ST2. Han 

menar vidare att när JGM kom ut 1964 skrev många forskare att Pannenberg förespråkar en 

kristologi nerifrån. Detta är enligt Shults en feltolkning.9 

   Om vi ska tro Shults har alltså inte Pannenbergs kristologiska metod förändrats mer än att 

han har blivit tydligare med det komplementära förhållandet i ST2 än vad han var i JGM. 

                                                 
5 Pannenberg, JGM, s. 34-35.  
6 Pannenberg, JGM, s. 36. 
7 Pannenberg, W., Systematic Theology, Vol. 2., Transl. by Bromiley, G. W., William B. Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan, USA, 1994, s. 289.  
8 Pannenberg, ST2, s. 277. 
9 Shults, L. F., The Postfoundationalist Task of Theology – Wolfhart Pannenberg and the New Theological 
Rationality, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, USA, 1999, s. 166-167. 
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Dock anför Pannenberg tre tydliga skäl till varför en kristologi uppifrån inte är möjlig i 

JGM.10 Det verkar inte rimligt att Pannenberg skulle uttrycka sig så i ST2, där han istället 

skriver:  
 

Rightly understood, then, the two lines of argument from above and from below are 

complementary.11  

 

 

Medan han i JGM skriver: 

  
While Christology must begin with the man Jesus, its first question has to be that about his unity 

with God.12  
 

 

   Dels sysslar kristologin med förkunnelsen av Jesus från Nasaret som Messias. Messiastiteln, 

som indikerar tanken på att Jesus var Guds Son, kom tidigt i den kristna förståelsen att föras 

samman med tanken att i Jesus kom den preexistente Guds Son till världen. Samtidigt kunde 

detta erfaras på en särskild plats vid en bestämd tidsperiod i historien av människor, och kan 

därmed granskas historiskt.13   

 
 Christology must ask and show how far this history of Jesus is the basis of faith.14  

 

 

Pannenberg menar att alla kristologiska utsagor måste prövas för att se tron som ligger bakom 

dem och om de är kopplade till Jesu historia.15 

    
Only by his resurrection from the dead did the Crucified attain to the dignity of the Kyrios (Phil. 

2:9-11). Only thus was he appointed the Son of God in power (Rom. 1:4). Only in the light of 

the resurrection is he the preexistent Son. Only as the risen Lord is he always the living Lord of 

his community.16 

 

                                                 
10 Pannenberg, JGM, s. 34-35, se ovan s. 3. 
11 Pannenberg, ST2, s. 289. 
12 Pannenberg, JGM, s. 36. 
13 Pannenberg, ST2, s. 277, 280. 
14 Pannenberg, ST2, s. 282. 
15 Pannenberg, ST2, s. 282. 
16 Pannenberg, ST2, s. 283. 
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   Det grundläggande problem Pannenberg tar grepp om i denna diskussion är hur den 

historiske Jesus skall värderas. Pannenberg menar att kristologin måste utgå från den 

historiske Jesus, men inte stanna där. Det viktigaste i kristologin för Pannenberg är Jesu 

relation till Fadern. I relationen mellan Fadern och Sonen finns båda dessa perspektiv med. 

Sonen har en evig relation till Fadern, mönstren för denna relation uppenbaras genom Jesu 

jordiska verksamhet. På detta sätt blandar han uppifrån och nerifrånperspektiven.  

   Pannenberg framhåller också att det inte är självklart att Jesu uppståndelse är en del av den 

historiska basen för en kristologi nerifrån. Detta beror på hur man betraktar uppståndelsens 

historicitet.17 Han belyser också att det finns många olika sorters kristologi nerifrån. Alla har 

det gemensamt att de utgår från den historiske Jesus och försöker utifrån denne grunden för 

den kristna gemenskapens bekännelse av Jesus som Kristus.18 

   Trons betydelse diskuteras också, Pannenberg menar att responsen på det Jesus sagt ofta har 

setts som grunden för tron, medan de bibliska berättelserna i själva verket vittnar om att 

påskhändelsen är grunden för lärjungarnas bekännelse.19 

 
To maintain that apostolic proclamation has constitutive function for the Christ event is not in 

keeping with the apostolic witness itself. The Easter message follows the Easter event; it does 

not constitute it.20  

 

 

Nerifrånperspektivet kan dock inte helt radera ut betydelsen av en kristologi uppifrån. Det 

förras uppgift är snarare att rekonstruera Jesu historia. Denna historia är grunden för den 

uppenbarelse som den klassiska kristologin förutsätter. I själva verket är det bara rent 

metodiskt som nerifrånperspektivet har företräde, det vill i slutändan bevisa att inkarnationen 

inte är ett påhitt. Pannenberg skriver: 

 
Only methodologically do we give precedence to arguing from below, presupposing, of course, 

that this procedure leads to the conclusion that the concept of incarnation is not a falsification 

but a pertinent development of the meaning implicit in the coming and history of Jesus. In truth, 

material primacy belongs to the eternal Son, who has become man by his incarnation in Jesus of 

Nazareth.21 

 

                                                 
17 Pannenberg, ST2, s. 284. 
18 Pannenberg, ST2, s. 286. 
19 Pannenberg, ST2, s. 286. 
20 Pannenberg, ST2, s. 288. 
21 Pannenberg, ST2, s. 289. 
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Förhållandet mellan de olika sätten att argumentera är alltså komplementärt. Detta skall 

kontrasteras mot Pannenbergs sätt att diskutera den kristologiska metoden i JGM, där han 

tycks värdera nerifrånperspektivet högre.22  

   När Pannenberg konstaterat de båda perspektivens komplementära förhållande betonar han 

att båda sätten att argumentera bygger på bestämda förförståelser, som har sin grund i det 

motsatta perspektivet. Detta innebär att på samma sätt som att det ligger en uppfattning om en 

treenig Gud i grunden för ett nerifrånperspektiv, så ligger också Jesu liv i grunden för ett 

uppifrånperspektiv. ”Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, 

utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.” (Luk. 10:22). Förståelsen bestäms av 

en ömsesidighet mellan mänsklig självförståelse och gudsbegrepp.23 

     
Both approaches have the same task of pinpointing the uniqueness of the person and history of 

Jesus Christ in relation to human nature and destiny.24         
 

 

 

2.2 Uppståndelsen som centrum i kristologin  

 

Som luthersk teolog iakttar Pannenberg sola scriptura-principen. Han läser bibeln i ljuset av 

den historisk-kritiska forskningen. Pannenberg menar att historiskt är uppståndelsen 

evangeliernas centrum.25 Detta bygger han på att det vid en genomläsning av evangelierna är 

tydligt att berättelserna syftar fram till en händelse som därmed måste ses som berättelsernas 

ärende, uppståndelsen. De nytestamentliga skrifterna når klimax i uppståndelsen. Därmed 

låter Pannenberg uppståndelsen vara tolkningsnyckeln för Jesu födelse, liv och död, men även 

hans relation till Fadern. Pannenberg skriver:    

 
The resurrection of Jesus is the basis of Christian faith, yet not as an isolated event, but in 

reference back to the earthly sending of Jesus and his death on the cross.26  

 
                                                 
22 Se ovan s. 3, jmf. Rasmusson, A. och Spjuth, R., Kristologiska perspektiv – Om möjligheter och 
återvändsgränder i modern teologi med speciell referens till Edward Schillebeeckx Wolfhart Pannenberg och 
Walter Kasper, Libris, Örebro, 1986, s. 45 och McEnhill, P. och Newlands, G., Fifty Key Christian Thinkers, 
Routledge, New York, USA, 2004, s. 209. 
23 Pannenberg, ST2, s. 290. 
24 Pannenberg, ST2, s. 296. 
25 Galloway, A. D., Wolfhart Pannenberg, George Allen & Unwin Ltd, London, 1973, s. 70, jmf. Rasmusson 
och Spjuth, Kristologiska perspektiv, s. 40.  
26 Pannenberg, ST2, s. 344. 
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Paulus ord i 1 Kor. 15:17 anförs också: 

 
 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. 

  

 

   I boken Kristologiska perspektiv menar Arne Rasmusson och Roland Spjuth att centrum i 

Pannenbergs kristologi är uppståndelsen.27 Rasmusson och Spjuth påpekar dock att det är 

”felaktigt att, som Pannenberg, angripa uppståndelsen utifrån en närmast rent neutral prövning 

skild från trosöverlåtelsen”.28 Här har Rasmusson och Spjuth till stor del missat Pannenbergs 

poäng. Det är just det subjektiva som Pannenberg vill komma ifrån och skapa universella 

kriterier för hur uppståndelsen historiskt kan prövas. Pannenberg menar att uppenbarelsen är 

universell och att det inte krävs någon särskild inspiration eller färdighet för att få tillgång till 

den, däremot är trosöverlåtelsen personlig.29 

   I både JGM och ST2 beskrivs uppståndelsen som metafor, där döden liknas vid en sömn, 

vilket var vanligt både i judiskt och grekiskt tänkande. Som exempel på bibelställen där 

uppståndelsen liknas vid att vakna från sömnen anförs Jes. 26:19,  

Dan. 12:2, 1 Thess. 4:13 och 1 Kor. 11:30, 15:6, 20, 51. Trots det metaforiska språket är det 

en verklig händelse som beskrivs. Metaforiskt språk skall alltså inte förväxlas med 

mytologiskt. Det är dock inte en alldaglig händelse. Uppståndelsemetaforen vill förmedla 

tanken om att Jesus uppstår till ett nytt liv.30  

   Pannenberg ägnar stor möda åt att försöka reda ut frågan om man kan betrakta 

uppståndelsen som en historisk händelse. För att reda ut frågan delas källmaterialet in i två 

olika delar, som han uppfattar som omistliga i undersökningen: den uppståndne Herrens 

framträdanden och den tomma graven. Pannenberg kommer fram till att det är rimligt att 

betrakta uppståndelsen som en historisk händelse. Paulus uttalanden om Jesu framträdanden 

efter uppståndelsen i 1 Kor. 15:5-8 anförs som det tyngsta argumentet för detta. Det är svårare 

att historiskt bedöma evangeliernas berättelser om Jesu framträdanden efter uppståndelsen, 

eftersom Pannenberg, stödd av exegetisk forskning, menar att de är legendartade.31  

                                                 
27 Rasmusson och Spjuth, Kristologiska perspektiv, s. 40. 
28 Rasmusson och Spjuth, Kristologiska perspektiv, s. 65. 
29 Dulles, A., “Pannenberg on Revelation and Faith” s. 169-187 i The Theology of Wolfhart Pannenberg – 
Twelve American Critiques, with an Autobiographical Essay and Response, eds. Braaten, C. E., Clayton, P., 
Augsburg Publishing House, Minneapolis, USA, 1988, s. 169-170. 
30 Pannenberg, JGM, s. 74 och ST2, s. 346-347, jmf. Hendrickson, M. L., Behold the Man! An Anthropological 
Comparison of the Christologies of John Macquarrie and of Wolfhart Pannenberg, University Press of America, 
Lanham, Maryland, USA, 1998, s. 61. 
31 Pannenberg, JGM, s. 88-91 och ST2, s. 352-353, jmf. Hendrickson, Behold the Man!, s. 64. 
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   Utsagorna om den tomma graven är svårbedömda, i synnerhet som Paulus aldrig explicit 

nämner den tomma graven. Pannenberg menar att det kan bero på att Paulus förutsätter den 

tomma graven som självklar då han talar om Jesu uppståndelse. Detta tyder dock på att Paulus 

inte fäste särskilt stor vikt vid den tomma graven för sitt teologiska resonemang.32 

   I JGM framförs att när lärjungarna konfronterades med den uppståndne Jesus råder det inga 

tvivel om att de tolkade detta som öppningen för universell uppståndelse för alla människor. 

De förstod att historiens slut hade börjat. Paulus räknar med att Jesu ankomst och dom är 

mycket nära, när han skriver sina brev.33 Först under nya testamentets senare författares tid 

upptäcker man att Jesu uppståndelse inte ännu var början på en omedelbar fortsatt sekvens av 

eskatologiska händelser, utan en särskild händelse som inträffade endast Jesus.34 

   Pannenberg anför sex punkter om vad uppståndelsen betyder: 

  
1. If Jesus has been raised, the end of the world has begun.  

2. If Jesus has been raised, this for a Jew can only mean that God himself has confirmed the 

pre-Easter activity of Jesus. 

3. Through his resurrection from the dead, Jesus moved so close to the Son of Man that the 

insight became obvious: the Son of Man is none other than the man Jesus who will come 

again. 

4. If Jesus, having been raised from the dead, is ascended to God and if thereby the end of the 

world has begun, then God is ultimately revealed in Jesus.  

5. The transition to the Gentile mission is motivated by the eschatological resurrection of Jesus 

as resurrection of the crucified One. 

6. What the early Christian tradition transmitted as the words of the risen Jesus is to be 

understood in terms of its content as the explication of the significance inherent in the 

resurrection itself.35  

 

 

Hendrickson knyter an till dessa punkter och menar att Pannenberg genom dessa vill 

demonstrera det verkliga i det som beskrivs metaforiskt.36 

 

Because of his commitment to basing his theology on history Pannenberg has to offer an 

historical account of the resurrection of Jesus. It is important for him that the resurrection did not 

happen i a vacuum. Judaism already expected a resurrection from the dead. But that resurrection 

                                                 
32 För att se hur Pannenberg argumenterar för detta ytterligare se Pannenberg, ST2, s. 352-359, jmf. Dulles, 
“Pannenberg on Revelation and Faith”, s. 184-185 . 
33 Pannenberg anför 1 Thess. 4:15, 17 och 1 Kor. 15:51 som argument för detta, se JGM, s. 66, n. 42.   
34 Pannenberg, JGM, s. 66-67.  
35 Pannenberg, JGM, s. 67-73. 
36 Hendrickson, Behold the Man!, s. 62. 
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of  the dead was to take place at the end of the world when God would be fully and finally 

revealed.37 

 

 

Pannenberg inleder sin diskussion kring uppståndelsens historicitet i ST2:  
 

Historicity does not necessarily mean that what is said to have taken place historically must be 

like other events.38 

 

 

Med denna mening visar han också bristerna i all analogislutledning, det räcker inte att säga 

att man inte känner till att någonting liknande inträffat för att vara säker på att det inte har 

skett. Pannenberg menar att om man ärligt vill ge sig i kast med Jesu uppståndelses 

historicitet måste man vara mindre fördomsfull än så.  
 

Pannenberg observes that history by its very nature deals with nonhomogeneous and singular 

events. In the history of revelation the theologian´s interest focuses especially on the particular 

and the novel.39  

   
  

   Uppståndelsen är också Guds bekräftelse på de anspråk som lades på Jesus. Dessa anspråk 

handlade om Guds rikes inbrytande i världen som Jesus förkunnade och som hans gärningar 

bevisade. Det var också på detta sätt de första kristna förstod Gudsrikesanspråket.40 Detta 

kommer jag att gå vidare in på nedan i diskussionen kring Kristi två naturer.  

    

 

 

                                                 
37 McEnhill och Newlands, Fifty Key Christian Thinkers,s. 209. 
38 Pannenberg, ST2, s. 360.  
39 Dulles, “Pannenberg on Revelation and Faith”, s. 176. 
40 Pannenberg, ST2, s. 345, JGM, s. 60, 66. 
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2.3 Jesus - sann Gud och sann människa 

 

Att Jesus är sann Gud och sann människa är snarare någonting som Pannenberg i sin 

undersökning kommer fram till, än någonting han utgår ifrån.  

   Pannenbergs utläggning om Kristi två naturer börjar med en historisk genomgång av de 

kristologiska titlarna och går sedan in i fornkyrkans sätt att beskriva Jesus som preexistent.  

   Tidigt i urkyrkan kom Jesus att beskrivas som ”after the flesh” och ”after the spirit”.41 Detta 

relaterade från början till två steg i Jesu historia, hans jordiska liv fram till korset och hans 

upphöjelse genom uppståndelsen från de döda. Dock menar Pannenberg att Ignatius av 

Antiochia tolkade om denna ordning och gav den samtidighet. ”After the spirit” följde inte 

längre ”after the flesh”, Jesus var både och, samtidigt. Detta bidrog till det som Pannenberg 

menar senare skulle försvåra förståelsen av Jesu mänsklighet och gudomlighet. Han 

argumenterar för att det under 100-talet skedde en accentförflyttning i hur man menade att 

Jesu gudomlighet och mänsklighet förenades.42  

 
A fateful change thus took place, or at least a fateful shift of emphasis, when, as in Ignatius Eph. 

18:2, the birth of Jesus instead of the Easter event became constitutive for the union of deity and 

humanity in him.43  

 

 

Detta medförde, enligt Pannenberg, att utvecklingen från Ignatius brev till efesierna fram till 

Chalcedon 451 kom att präglas av dilemmat mellan enhet och åtskillnad i Kristus. Pannenberg 

bekräftar dock att, med facit i hand, är Jesu födelse den evige gudens Sons inträde i världen 

och Hans förening med människans liv, men detta är inte slutet på händelsen. Föreningen 

mellan Logos och mänskligt liv fortsatte hela Jesu liv och formades genom Jesu relation till 

Fadern. Inte på ett sådant sätt att det gudomliga och det mänskliga växte mer och mer samman 

under Jesu liv allteftersom han mognade. Det är snarare så att relation mellan Fadern och 

Sonen fördjupades genom Jesu utveckling i hans liv på jorden och med detta Jesu gudomliga 

sonskap. Pannenberg menar alltså att precis som en ”vanlig” mänsklig relation kan mogna och 

fördjupas mellan två människor, så fördjupas Sonens relation till Fadern i Jesu liv. Det är 

genom att han i sitt jordiska liv lyder Fadern som deras relation fördjupas.44  

                                                 
41 Pannenberg, ST2, s. 381-382 där han anger Rom. 1:3, 1 Tim. 3:16 och 1 Pet. 3:18 som exempel på detta.   
42 Pannenberg, ST2, s. 383. 
43 Pannenberg, ST2, s. 383. 
44 Pannenberg, ST2, s. 383. 
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   Detta får konsekvenser för hur Pannenberg tolkar inkarnationen. Han menar att man inte 

kan begränsa inkarnationen till Jesu födelse. Jesu födelses betydelse är beroende av hela Jesu 

jordiska liv.45  

 
In the history of early christology the equation of the incarnation of the Logos with the birth of 

Jesus blocked the way to any evaluating of the human uniqueness of Jesus of Nazareth as a 

medium of the revelation of the divine Logos as we see this already in the Adam typology of 

Paul and as it might have been further developed. This equation is not in keeping with the basis 

of the doctrine of the incarnation in John. 1:14.46  

 

 

   Pannenberg kritiserar att man försökt förena gudomligt och mänskligt i Jesus genom att utgå 

från inkarnationen, enbart förstådd som Jesu födelse. Bibelns mångfacetterade bild av 

inkarnationen gjordes bättre rättvisa om man istället undersökte Jesu personliga relation till 

Fadern, som den är omvittnad och historiskt kan beläggas i evangelierna. Han menar att man 

tar för mycket för givet om man utgår från föreningen mellan gudomligt och mänskligt i 

födelsen. Detta gör det svårare att rätt värdera den kunskap vi kan få om Jesu relation till 

Fadern utifrån Jesu liv.  

 
In this history he is the Son of the Father, so that of one and the same Jesus Christ we may say 

that as the one who was crucified, raised, and exalted, he was and is both true man and true God. 

In this sense, and only in this sense, there is truth in the otherwise misunderstood and misleading 

doctrine of the two natures of this one person.47 

 

 

Det största problemet med två-natursläran är att den förutsätter en motsättning mellan 

gudomligt och mänskligt och försöker överbrygga denna till enhet. Detta problem är 

bakgrunden både till läran om communicatio-idiomatum och läran om kenosis, som inte heller 

enligt Pannenberg lyckas komma förbi problematiken.48 Pannenberg anknyter här till 

Schleiermachers kritik av två-natursläran som problematisk på grund av att man använder 

begreppet natur om både Gud och människan.49 

                                                 
45 Pannenberg, ST2, s. 302.  
46 Pannenberg, ST2, s. 301. 
47 Pannenberg, ST2, s. 386. 
48 För förklaring av lärorna och Pannenbergs förhållande till dem se Rise, S., Identitet og relevans – Wolfhart 
Pannenbergs kristologi i lys av de oldkirkeligegrunnkategorier liv og död, Solum Forlag, Oslo, 1993, s. 150-161. 
49 Pannenberg, ST2, s. 385. 
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   Istället för att begränsa inkarnationen till Jesu födelse vill Pannenberg se inkarnationen i 

ljuset av det som följer den kronologiskt, Jesu liv, död och uppståndelse. Jesus talar aldrig om 

sig själv som Gud, utan pekar tvärtom på att det är skillnad mellan honom och Fadern. Som 

exempel på detta lyfter Pannenberg fram Mark. 10:18 där Jesus säger: ”Varför kallar du mig 

god? Ingen är god utom Gud.”50 Denna självdistinktion från Fadern menar Pannenberg får sin 

bekräftelse i att Jesus uppstår från det döda. Jesus beskylls för att jämställt sig med Gud, han 

döms och spikas upp på ett kors på Golgata kulle. Att Fadern på tredje dagen låter honom 

uppstå ser Pannenberg som en bekräftelse på att Jesus fick rätt. Hans uppståndelse bekräftar 

hans liv och alla dess anspråk. Det är först genom att han varit lydig genom hela 

påskhändelsen som inkarnationens förutsättningar ges.51 

   Pannenberg tar upp Jesu lydnad som ett viktigt tema hos Paulus. Han hänvisar då bland 

annat till kristushymnen Fil. 2 och adamstypologin i Rom. 5. Adams olydnad kontrasteras i 

detta sammanhang tydligt gentemot Jesus lydnad:  
 

Paul described Jesus Christ as the eschatological form of humanity that in contrast to the 

previous Adamic humanity, obeys God and overcomes mortality.52 

 

 

 

2.4 Uppenbarelse som historia 

 

1961 gjorde Pannenberg och några andra unga tyska forskare sig kända med sin 

programförklaring i uppsatssamlingen Offenbarung als Geschichte53, där Pannenberg i 

artikeln ”Dogmatische Thesen zur Lehre von der Offenbarung” ger sju teser om hur Gud 

uppenbarar sig.54 Uppsatssamlingen beskrivs av Pannenberg själv som en utmaning till den 

dialektiska teologin, till Barths och Bultmanns efterföljare.55 

                                                 
50 Pannenberg, ST2, s. 372, vidare anförs Joh. 5:19 och även kristushymnen i Fil. 2:6-11 som argument för 
distinktionen mellan Jesus och Fadern.  
51 Pannenberg, ST2, s. 354. 
52 Pannenberg, ST2, s. 297. 
53 Pannenberg, W., Offenbarung als Geschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1965. 
Denna har jag inte kunnat ta del av på grund av att min tyska begränsar mig. Den engelska översättningen 
Revelation as History har jag tyvärr inte fått tag på. Dock har jag kunnat inhämta det mesta av innehållet genom 
Pannenberg, W., Systematic Theology, Vol. 1., Transl. by Bromiley, G. W., William B. Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan, USA, 1991, där Pannenberg dessutom responderar på debatten som följde 
Offenbarung als Geschichte. 
54 Schwöbel, C., ”Wolfhart Pannenberg” i Modern teologi del 1, red. Ford, D. F., övers. Rasmusson, B., Verbum, 
Stockholm, 1991, s. 319.    
55 Pannenberg, ST1, s. 228. 
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   I ST1 har Pannenberg en grundläggande genomgång av sin syn på uppenbarelse. Han börjar 

med att slå fast att all sann kunskap om Gud måste ha sin upprinnelse i Gud själv.  

 
 God can be known only if he gives himself to be known.56 

 

  

Hence the knowledge of God is possible only by revelation.57 
 

 

Gudomlig självuppenbarelse innebär att om det bara finns en Gud kan det bara finnas en enda 

unik uppenbarelse i vilken Gud samtidigt är både uppenbarelsens upphov och dess medium. Den 

ger sann om än inte uttömmande kunskap om Gud. 58 
 

 

   Pannenberg menar att uppenbarelsen inte är ett övernaturligt förmedlande av ”sanningar”, 

den är Guds självuppenbarelse. Tanken om Guds självuppenbarelse, menar Pannenberg går 

tillbaka till tysk idealism och i synnerhet till Hegel.59 Detta förklarar Dulles genom att påpeka 

att Pannenberg ger Hegel rätt i sin iakttagelse att vi inte kan förstå historiens mening förrän 

vid tidens slut. Den kristna uppenbarelsen ger oss denna kunskap, eftersom tidens slut 

föregrips i Jesus Kristus.60  

   Tanken om uppenbarelse som historia vänder sig mot tanken om att Gud uppenbarar ett 

antal sanningssatser, som visar vad en rätt kristen tro är. Invändningen är bland annat att en 

sådan uppenbarelseteori är för auktoritär och abstrakt.61 

   Uppenbarelsen sker indirekt genom Guds handlande i historien, detta till skillnad från den 

barthianska direkta uppenbarelsen genom ”Ordet”, som enligt Pannenberg, har dåligt bibliskt 

stöd.62  

   Uppenbarelsen i historien syftar inte på specifika händelser i historien utan på Guds 

självuppenbarelse vid tidens slut. Det eskatologiska perspektivet kastar ljus, så att säga, 

framifrån på hela verkligheten och ger uppenbarelsen universalitet.63 

                                                 
56 Pannenberg, ST1, s. 189. 
57 Pannenberg, ST1, s. 189. 
58 Schwöbel, ”Wolfhart Pannenberg”, s. 322. 
59 Pannenberg, JGM, s. 127, ST1, s. 223.  
60 Dulles, A., Models of Revelation, Image Books, Garden City, New York, USA, 1985, s. 60. 
61 Dulles, Models of Revelation, s. 53. 
62 Pannenberg, ST1, s. 235. 
63 Schwöbel, ”Wolfhart Pannenberg”, s. 322. 
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   Svein Rise skriver att Pannenberg menar att man idag, när Kristi gudom inte kan förutsättas, 

måste grunda kristologin uppenbarelseteologiskt snarare än inkarnatoriskt som i fornkyrkan.64   

   Pannenberg går igenom uppenbarelsebegreppet i gamla och nya testamentet och kommer 

fram till att det finns olika sätt att betrakta uppenbarelse i bibeln. Att säga att Gud uppenbarar 

sig som sitt Ord är förvisso inte fel, men Pannenberg menar att tanken om att Gud uppenbarar 

sig indirekt, genom händelser, bättre fångar mångfalden i de bibliska utsagorna om 

uppenbarelse. 65 

   Jesu uppståndelse föregriper tidens slut och Guds självuppenbarelse. I den judiska kontext 

där Jesus verkade kunde uppståndelsen inte tolkas på något annat sätt än att om Jesus har 

uppstått då är tidens slut här. Tidens slut ger den kristna tron ett universellt anspråk som 

förväntats i Israels föregående historia. I den judiska apokalyptiken förväntades Guds 

fullkomliga uppenbarelse vid tidens slut. Eftersom tidens slut drabbar alla, även utanför 

Israels folk, kan de eskatologiska anspråken betraktas som universella.66 

   De gammaltestamentliga skrifterna är viktiga i detta sammanhang, grunden till Pannenbergs 

förståelse av uppenbarelse är hämtad i Israels förståelse av historia, som Guds handlande. 

Israels folk uppfattade sin historia som självuppenbarelsen av den Gud som var Israel 

trogen.67  

   Enligt Galloway avgränsar sig Pannenberg mot Barths och Brunners sätt att skilja ut 

försoningshändelsen från den övriga historien. När de påpekar att meningen med denna 

händelse enbart är tillgänglig genom tron och inte för den kritiska profanhistorien, menar 

Pannenberg att det snarare är ett gnostiskt synsätt än ett kristet.68 

   Galloway menar även att Bultmanns sätt att skilja mellan Historie,som återberättande av 

fakta och Geschichte, som historia i dess existentiella tolkning för oss, enligt Pannenbergs sätt 

att se blir epistemologisk dualism, som vilar på tveksamma filosofiska grundvalar som 

separerar fakta och tolkning. Detta leder slutligen till en flykt från konkret historia till tidlösa, 

gnostiska, existentiella sanningar för de initierade.69  

   Dulles menar att på många sätt är det Cullman som kommer närmast Pannenbergs sätt att 

förstå historia, dock är Pannenberg kritisk till Cullmans Heilsgeschichte – frälsningshistoria. 

Uppenbarelsen står inte att hitta i något särskilt segment av historien, utan i hela världens 

universella historia, som är på väg mot sin fulländning. Pannenberg vill alltså inte förstå 
                                                 
64 Rise, Identitet og relevans, s. 144-145. 
65 Pannenberg, ST1, s. 243. 
66 Pannenberg, JGM, s. 67-73. jmf. Hendrickson, Behold the Man!, s. 62.  
67 Pannenberg, ST1, s. 230-231, som argument för detta anförs, Jos. 24:31, Dom. 2:7,10,  Jes. 5:12 och Ps. 33:4.  
68 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 43. 
69 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 43-44. 
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historien som någon särskild historia, såsom frälsningshistorien, som Cullmann tidigare 

skrivit om.70 
 

 History will thus be a demonstration of God, though only at its end.71 

 

 

Uppenbarelsen fulländas alltså eskatologiskt, vid tidens slut, sanningen om Gud och 

människan skall uppenbaras vid tidens slut. Tidens slut föregrips i och med Jesu uppståndelse:  
 

God is revealed finally and completely in Jesus of Nazareth, but also finally and completely in 

the eschatological end of history which Jesus anticipates in his resurrection.The eschatological 

concept of the end of history is for Pannenberg the true form of the concept of universal history. 

It is the destiny of all to be raised up for judgement of glory before God on the last day. Then 

God shall be all in all.72 

 

 

 

3 Diskussion 

 

3.1 Jesu relation till Fadern  

 

Pannenberg argumenterar för att relationen mellan Fadern och Sonen är omistlig för en 

adekvat förståelse av Jesus. För att förstå denna relation används begreppet självdistinktion. 

Evangelierna trycker tydligt på att Jesus inte förkunnar sig själv utan Guds rike. Jesu liv är en 

lång rad händelser där Jesus gör en distinktion mellan sig och Fadern, i både ord och 

handling.73 

   Pannenberg anknyter i sin tolkning av relationen mellan Fadern och Sonen medvetet till 

Karl Rahners axiom. Detta går ut på att Gud i sin trinitariska immanens inte är någon annan 

än den Gud som uppenbarar sig för oss människor.  
 

                                                 
70 Dulles, Models of Revelation, s. 56, 60. 
71 Pannenberg, ST1, s. 245. 
72 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 113. 
73 Pannenberg, ST2, s. 372. 
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Karl Rahner has taken the insight that the immanent divine Logos is strictly the same as the 

economic Logos, i.e., the historical person of Jesus Christ, and worked it up into the thesis that 

the immanent Trinity is the same as the economic Trinity.74  
 

 

   Jesu förkunnelse om Guds frambrytande rike förde med sig anspråk om särskild relation till 

Gud. Dessa anspråk bekräftas av Fadern genom uppståndelsen. Det är först i och med 

uppståndelsen som lärjungarna förstår Jesus som Guds Son.75 

   Detta är rimligt i den mån det handlar om hur Jesu efterföljare förstod Jesus. Ordningen för 

förståelsen av vad som egentligen hände kan alltså förstås som en utveckling där 

uppståndelsen är den sista pusselbiten som lägger hela historien på plats. Uppståndelsen gör 

dessutom att föregående händelser omtolkas och förstås på ett nytt sätt. Exempelvis kan vi i 

detta fall tänka oss att Jesu sista måltid med lärjungarna får en annan betydelse när vi ser att 

hans liv strax därefter slutar i döden på korset och att han uppstår på tredje dagen. Detta 

bekräftar Pannenberg, men vill ta resonemanget ett steg längre.  
 

This is not just a matter of the subsequent knowability of something that was true from the very 

first. No one has full personal identity from the moment of birth. Who we are or were, whose 

birth will be recalled, is seen and decided only in the course of life and in view of its end.76 
 

 

Pannenberg menar alltså att det inte enbart handlar om hur Jesu efterföljare tolkade om vad 

som hänt tidigare i Jesu liv i ljuset av uppståndelsen. Själva händelserna förändras. Frågan om 

vi inte skall skilja mellan förståelsen av detta skeende och vad som i själva verket hände 

behandlas utförligare nedan i 3.2.  

   Pannenberg introducerar begreppet rückwirkende Kraft från juridiken; förordnanden och 

lagar kan sägas ha retroaktiv kraft. Han påpekar dock att ett sådant begrepp är främmande för 

ontologiska utsagor, men menar sig samtidigt inte introducera någon ny tolkning av 

Kristushändelsen. Det är istället så att begreppet har unik relevans i kristologin. Pannenberg 

menar till och med att begreppet har universell ontologisk relevans. Han påpekar att det 

endast i den grekiska filosofiska traditionen var omöjligt eftersom allting till sitt väsen alltid 

varit som det är. Pannenberg förespråkar istället en ontologi i vilken varat inte kan överskrida 

                                                 
74 Pannenberg, ST1, s. 307. 
75 Pannenberg, ST2, s. 345. 
76 Pannenberg, ST2, s. 302.  
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tiden och allting har sin ontologiska bestämning i den öppna framtiden. Ingenting kan alltså i 

slutändan sägas vara oföränderligt.77  

 
Then the essence of a man, of a situation, or even of the world in general is not yet to be 

perceived from what is now visible. Only the future will decide it. It is still to be shown what 

will become of man and of the world´s situation in the future.78  

 

 

   Pannenberg introducerar alltså en ontologi som han menar har universell relevans, trots att 

den i själva verket inte kan uttala sig om någontings vara, oavsett om det handlar om 

människor, prylar, situationer eller händelser. Allt är provisoriskt och ingentings sanna väsen 

har ännu blivit uppenbarat. Pannenbergs ontologi är nära förknippad med hans sätt att betrakta 

uppenbarelse som historia. Uppenbarelsebegreppet diskuterar jag mer ingående nedan i 3.2. 

   Angående Pannenbergs ontologi skriver Hendrickson: 

 
Before one can say anything about the nature and destiny of humanity, one must wait until the 

end of humanity. But how is one to know the end? The end of humanity is revealed in the life of 

Jesus, a life also revealed fully only by his own destiny.79  

 

 

Hendrickson vill belysa att det i Pannenbergs resonemang inte handlar om en totalt okänd 

framtid, utan det historiens slut som föregrips i och med Jesus, hans födelse, liv, död och 

uppståndelse.   

   Till diskussionen om Pannenbergs ontologi vill jag sälla mig till raden av frågande. Kan 

man verkligen dra så stora slutsatser som Pannenberg gör enbart genom att introducera ett 

begrepp som annars har juridiken som användningsområde? 

   Jag menar att Pannenbergs försök är tilltalande och hans omläsning av den fornkyrkliga 

teologin är belysande för förståelsen av Kristus. Han lyckas också ta hänsyn till den bibliska 

pluralismen i dess förklaringar av föreningen mellan gudomligt och mänskligt, samtidigt som 

han inte raderar ut den klassiska kristologins ontologi. Dock är jag tveksam till om det 

verkligen är möjligt att dra så vittgående ontologiska konsekvenser enbart genom att 

introducera ett begrepp från juridiken.  

                                                 
77 Pannenberg, JGM, s. 135-136 och ST2, s. 302-303, jfm. Hendrickson, Behold the Man!, s. 61. 
78 Pannenberg, JGM, s. 136. 
79 Hendrickson, Behold the Man!, s. 55.  
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   I ST2 besvarar Pannenberg kritik han fått angående den begreppsliga oklarheten kring 

rückwirkende Kraft. Han menar att begreppet skall förstås i sitt sammanhang av historisk 

hermeneutik, men detta gör inte kopplingen till ontologin klarare för mig.80 

   Pannenbergs syn på inkarnationen präglas av hans tankar om Jesu självdistinktion från 

Fadern. Inkarnationen enbart förstådd som Jesu födelse kan hos Pannenberg inte ses som 

grunden för hur Jesus kan vara både Gud och människa. Att Jesu födelse fått sådan betydelse 

är snarare en konsekvens av att Jesus senare visar sig vara sann Gud och sann människa. 

Pannenberg föreslår att vi ska se inkarnationen i ljuset av Faderns bekräftelse av Sonen i 

uppståndelsen.81  

 
Incarnation, the taking on of flesh by the logos, cannot be isolated as a phenomenon at the birth 

of Jesus.82 

 

 

Only in the light of what followed may we say whose birth this truly was, namely, that of the 

Son of God.83 

 

 

Inkarnationen skall alltså snarare betraktas som ett fenomen som fullbordas först efter 

uppståndelsen.  

   Pannenberg tycks genom denna ontologiska introduktion kunna förena bibelns mångfaldiga 

sätt att beskriva hur gudomligt och mänskligt förenas. I JGM ställer han frågan när man kan 

säga att gudomligt och mänskligt förenas i Jesus. Han diskuterar utifrån de nytestamentliga 

skrifterna Guds uppenbarande närvaro i Jesus och frågar sig när Jesus blir ett med Gud. Han 

menar att bibeln själv ger några olika förslag: Han adopterades vid sitt dop (Mark. 1:9-11). 

Han gudomliggjordes på förklaringsberget (Mark. 9:2-8). Han hänvisar också till ängelns ord 

till Maria om att Anden skall komma över henne och att barnet skall kallas heligt och Guds 

son (Luk. 1:35.). Till detta fogar han slutligen tanken om preexistens. Han ställer sig frågan 

om inte dessa sätt att betrakta Jesu gudom på utesluter varandra. Om det är så, kan de då 

relateras materiellt till varandra? Han kommer fram till att det vore exegetiskt oförsvarbart att 

släta över skillnaderna och säga att de olika sätten att se saken är förenliga. Dock menar han 

                                                 
80 Pannenberg, ST2, s. 303, n. 92. 
81 Pannenberg, ST2, s. 302. 
82 Hendrickson, Behold the Man!, s. 55. 
83 Pannenberg, ST2, s. 302. 
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att alla de olika sätten att se saken har sin historia och den kan leda tillbaka till de olika 

betraktelsesättens ursprung, som Pannenberg menar är uppståndelsen. 84   

   Pannenberg drar en generell parallell till mänsklig identitetsutveckling och att en människa 

inte kan beskrivas med en rättvisande bild förrän hon är död, först då har man alla fakta. På 

samma sätt kan inte Jesus förstås förrän man har uppståndelsen som sista pusselbit.85   

   Risken med detta resonemang är att hamna i den adoptionistiska tanken om att Jesus 

adopterades som Guds Son först i och med lydnaden på korset och att Gud därmed lät honom 

uppstå och, så att säga, tog honom till sig att vara hans Son. Pannenberg betonar dock att så 

inte är fallet:  

 
Nevertheless, the idea that Jesus had received divinity only as a consequence of his resurrection 

is not tenable.86 

 

 

Pannenberg diskuterar frågan i JGM och kommer fram till att det i vilket fall som helst inte 

kan handla om en adoption av den typ som diskuterades under de kristologiska striderna på 

100-talet. Han menar att man inte intresserade sig för uttalanden om Jesu natur; det var Jesu 

funktion som tilldrog sig intresset vid tiden för de nytestamentliga skrifternas författande.87 

   Att anklaga Pannenbergs resonemang för att vara entydigt adoptionistiskt är alltså inte 

hållbart. 

 

 

3.2 Uppenbarelse som historia 

 
If the human history of Jesus is the revelation of his eternal sonship, we must be able to perceive 

the latter in the reality of the human life. The deity is not an addition to this reality.88  

 

 

I detta stycke vill jag diskutera vilka konsekvenser Pannenbergs ställningstaganden kring 

uppenbarelsen får för hans kristologi och i synnerhet frågan om Jesu väsen. Han tycker att det 

är problematiskt att tala om två olika naturer när det handlar om Kristus. Detta beror på att 

                                                 
84 Pannenberg, JGM, s. 135. 
85 Pannenberg, ST2, s. 302-303. 
86 Pannenberg, JGM, s. 135. 
87 Pannenberg, JGM, s. 135. 
88 Pannenberg, ST2, s. 325. 
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resonemanget om Kristi två naturer har fel utgångspunkt. Han menar att man tar för mycket 

för givet om man låter Jesu födelse konstituera Jesus som sann Gud och sann människa. På ett 

sätt skulle Pannenberg säkert hålla med om att det är vid Jesu födelse inkarnationen sker. 

Detta betyder inte att det direkt vid födelsen är uppenbart att så är fallet. Jesu liv, död och 

uppståndelse är omistliga för att förstå inkarnationen. Detta innebär att Jesu historia 

uppenbarar vem han är. Det är också utifrån Jesu historia vi kan veta någonting om hans 

relation till Fadern.89 

   Detta resonemang leder Pannenberg fram till att låta inkarnationens hemlighet få sin 

ontologiska bestämning, så att säga från framtiden, det vill säga hans uppståndelse. Detta 

motiverar han med judisk apokalyptisk förväntan att Gud vid tidens slut skall uppenbara 

sanningen. Denna eskatologiska förväntan uppfylls genom Jesu uppståndelse på ett 

föregripande sätt.90 

   Pannenberg menar att synen på Jesus radikalt förändras i ljuset av uppståndelsen. Detta 

präglar framställningen. Pannenberg menar också att den historiske Jesus får en ny ontologisk 

bestämning genom uppståndelsens retroaktiva kraft. Vad eller vem Jesus är till sitt väsen då 

han föds, sett som enskild händelse är alltså inte densamme som Jesus är då han föds i ljuset 

av uppståndelsen. Jag inser att man inte kan frigöra Jesu födelse som jag just försökt, dock 

tror jag att det är enda sättet att göra mitt resonemang begripligt.  

   Som jag visat ovan är alltså Jesu gudomlighet enbart en konsekvens av hans uppståndelse. 

Samtidigt torde det inte råda några tvivel om att uppståndelsen är nödvändig som bekräftelse 

av Jesu gudomlighet.91 

   Galloway betonar att Pannenberg på ett föredömligt sätt lyfter fram nya testamentets 

mångfaldiga sätt att tala Jesu relation till Fadern. Olika uppfattningar hänvisar till olika 

händelser i Jesu liv, såsom födelsen, dopet, hans död eller uppståndelsen. Dock menar 

Galloway att uppståndelsen utan tvekan är viktigaste steget i avslöjandet av Jesu relation till 

Fadern.92  
 

Thus it can appear  to be implied that Jesus became (was adopted as) the Son of God at his 

resurrection, his baptism, his birth, or any other significant moment in his life. But without doubt 

his resurrection was recognized as the crucial step in the disclosure of his relation to the Father. 

But “the resurrection has retroactive force for Jesus´ pre-Easter activity”. Therefore it would not 

be true to say that Jesus did not become the Son of God until his resurrection. 

                                                 
89 Pannenberg, ST2, s. 386. 
90 Pannenberg, ST1, s. 227. 
91 Se ovan s. 21, citatet till n. 86. 
92 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 79. 
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   This is a sentence of enormous importance and monstrous difficulty. Pannenberg is 

sympathetic to the symbol of adoption as it appears in the New Testament.93  

 

 

Pannenberg använder begreppet ”retroactive force” för att beskriva att uppståndelsens 

verklighet inte bara förändrar den verklighet som följer den, utan även den verklighet som 

föregår den. Pannenberg tycks tänka att enligt den ontologi han företräder bestäms saker och 

ting av framtiden.94  
 

To that extent it is not a special case that Jesus´ essence is established retroactively from the 

perspective from the perspective of the end of his life, from his resurrection, not only for our 

knowledge but in its being. Had Jesus not been raised from the dead, it would have been decided 

that he also had not been one with God previously. But through his resurrection it is decided, not 

only so far as our knowledge is concerned, but with respect to reality, that Jesus is one with God 

and retroactively that he was also already one with God previously.95 

 

 

I detta stycke poängterar Pannenberg att det alltså inte bara handlar om vår kunskap om Jesu 

gudomlighet; det handlar om verkligheten att Jesus är ett med Gud retroaktivt från 

uppståndelsen. Det tycks alltså inte finnas någon skillnad mellan vår kunskap om Jesus och 

hur han är till sitt väsen. Detta belyser på tydligaste sätt hur stor betydelse Pannenbergs tankar 

om uppenbarelsen har för hans kristologiska framställning. Detta får också konsekvenser för 

hur Pannenberg betraktar verkligheten. Är det så att det som inte kan beläggas historiskt inte 

har inträffat? 

   Pannenberg anknyter själv medvetet som jag beskrivit ovan till Karl Rahners axiom om att 

treenigheten inte är någon annan än den uppenbarade. Vi kan alltså inte förutsätta några eviga 

relationer mellan Fadern, Sonen och Anden om de inte på något sätt uppenbarats för oss i vår 

mänskliga historia.96 

   Pannenbergs resonemang är som all annan forskning också en produkt av sin tid. Den har 

sin relevans i det sammanhang han verkar och kanske framför allt har verkat. Mycket av 

Pannenbergs teologi skall ses i ljuset av de två ledande olika teologiska trenderna under 

början av 1900-talets andra hälft i Tyskland. Å ena sidan Barth eller åtminstone barthiansk 

                                                 
93 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 79. 
94 Pannenberg, JGM, s. 135-136. 
95 Pannenberg, JGM, s. 136. 
96 Pannenberg, ST1, s. 307. 
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teologi och å andra sidan Bultmann och hans lärjungar.97 Pannenbergs för mig något 

svårtillgängliga och svårbegripliga resonemang var mycket mer laddat för honom själv och 

hans samtid. Om den historiske Jesus inte uppstod från det döda då var han inte Guds Son och 

då spelar det ingen roll vilket existentiellt budskap han hade att komma med. Denna strid 

handlade inte om teologiska åsikter utan kanske snarare skilda verklighetsuppfattningar. Är 

verkligheten verklig eller ej? 

   Schwöbel hävdar att JGM i grunden är ett verk som vill underbygga Pannenbergs tes att 

Guds självuppenbarelse vid historiens slut på ett föregripande sätt är förverkligad i Jesu 

uppståndelse.98 Jag håller med Schwöbel i det att JGM troligtvis var ett sätt för Pannenberg att 

illustrera att uppenbarelsen som historia faktiskt har allra största betydelse för all teologi och i 

synnerhet kristologin. JGM var också ett sätt för Pannenberg själv att pröva om hans tankar 

om uppenbarelsen höll för att ge sig i kast med en genomgripande undersökning av en av 

trons och teologins mest centrala ämnen.  

   Dulles påpekar angående Pannenbergs uppenbarelse som historia att relationen mellan ord 

och händelse dikotomiseras onödigt mycket. Dulles skriver det inte explicit, men hans 

resonemang tyder på att Pannenberg haft ett behov av att avgränsa sig gentemot Karl Barths 

Ord-teologi. Dulles skriver: 

 
Whenever a person performs a human act, a meaning is expressed, so that the action takes on the 

character of word. Whenever a person speaks or writes, the body is involved and an impact is 

made on the world. Word and deed participate in one another.99 

 

 

Även Galloway påpekar vikten av att göra skillnad mellan tolkningen av en specifik händelse 

och händelsen:  
 

We must distinguish between the historical events themselves and the interpretation which the 

Israelites placed upon those events. The interpretations amount to a set of doctrines.100  

 

 

Pannenberg menar dock att en sådan åtskillnad är möjlig endast i ett abstrakt tänkande, men 

aldrig tillfullo i praxis. Galloway betonar att Pannenberg menar att händelsernas mening 
                                                 
97 Dulles, Models of Revelation, s. 59. 
98 Schwöbel, ”Wolfhart Pannenberg”, s. 322. 
99 Dulles, Models of Revelation, s. 66. 
100 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 38. 
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ligger i själva händelserna. Den positivistiska tanken att man kan dra ”hårdfakta” ur en 

historisk händelse är en abstraktion. Fakta kan aldrig frikopplas från den kontext där de får sin 

signifikans. Historikerns uppgift är att lyfta fram signifikanta händelser, utan att försöka dra ut 

”hårdfakta” från dess sammanhang. Galloway beskriver vidare att tolkningen också är en del 

av händelsen. Invändningen mot detta är att samma händelse kan ha olika betydelse för olika 

människor, vilket borde betyda att tolkningen av en händelse är totalt subjektiv och därför inte 

alls behöver vara en del av händelsen.101  

   Galloway kritiserar Pannenberg för att vilja göra samma sak av teologi och historia, han 

skriver:  

 
If revelatory events have meaning in the same sense as any other historical event, some acute 

questions arise. Does this mean that theologians should simply become historians? There is a 

sense in which Pannenberg does tend to turn his historians into theologians and his theologians 

into historians.  

   According to him , the method and interest of the historian and the theologian are essentially 

the same. The only difference is that the historian is typically interested in interpreting the facts 

in relation to specific, limited area or period. The theologian, on the other hand, is interested in 

the self-disclosure of the universal God in history. He is concerned with specific events and 

periods only in so far as they illuminate the meaning of history as a whole.102  
 

 

Angående Pannenbergs ontologi skriver Galloway: 

  
It is characteristic of Pannenberg that he should thus set out an almost wholly novel system of 

ontology in  a couple of paragraphs. It is very difficult to know exactly what he is proposing and 

how to test its credibility.103  

 

 

Jag delar Galloways iakttagelse att Pannenberg till synes obemärkt introducerar ett nytt 

ontologiskt system som bygger på att saker och ting får sin ontologiska bestämning vid 

historiens fullkomnande. Med detta löser Pannenberg mycket av svårigheterna i att förstå Jesu 

livs betydelse för hans relation till Fadern. Dock menar jag att några kritiska frågor måste 

ställas som jag inte sett Pannenberg riktigt ta tag i.  

                                                 
101 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 38-40. 
102 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 44-45.  
103 Galloway, Wolfhart Pannenberg, s. 80-81. 
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   Kan man som Pannenberg utan att tydligare redovisa grunden för den ontologi han 

introducerar verkligen dra så vittgående slutsatser om Jesu relation till Fadern och i 

förlängningen vem Gud är? 

   Kan man låta historiens fullkomning som förvisso förebådas i Jesus Kristus, men som 

samtidigt är så vitt skilt från det vi vet någonting om, i så hög grad prägla ontologins 

slutsatser? 

   Jag inser att Pannenberg menar att den klassiska kristologins ontologi är alltför statisk för att 

göra nya testamentets kristologi rättvisa. Pannenberg vill istället se ontologin eskatologiskt, 

utifrån judisk apokalyptisk förväntan om sanningens uppenbarelse vid tidens slut. Hur långt 

kan ontologin följa eskatologin och fortfarande var meningsfull?  
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4 Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka Wolfhart Pannenbergs kristologi. Särskilt intresse 

har lagts vid hur han tolkar trossatsen att Jesus är sann Gud och sann människa och vilka 

konsekvenser detta får för hans ontologi och hans syn på inkarnationen.   

   Jag insåg snart att det fanns vissa grundbultar i Pannenbergs kristologi som var nödvändiga 

att titta närmare på. Först den kristologiska metoden, där jag upptäckte en viss utveckling 

mellan det Pannenberg skrev på 1960-talet och 1990-talet. Skillnaden, menar jag är att den 

senare Pannenberg är något mer nyanserad i hur de olika kristologiska rörelserna, uppifrån 

och nerifrån kan komplettera varandra. På 1960-talet, menar jag att han var mer kategorisk 

förespråkare av nerifrån-perspektivet.  

   En andra sak jag upptäckt i mitt arbete är att Pannenberg riskerar hela sin kristologi i 

hävdandet av uppståndelsens historicitet. Uppståndelsen har en så central plats i Pannenbergs 

tänkande att han lägger mycket krut på att bevisa uppståndelsen historicitet, framför allt i 

Jesus – God and Man. Detta menar jag har ett tydligt samband med Pannenbergs tankar om 

Guds självuppenbarelse i den historiske Jesus. Om inte uppståndelsen verkligen ägt rum, kan 

man utifrån Pannenbergs resonemang inte heller tala om Jesus som sann Gud, eftersom 

Fadern, i så fall aldrig bekräftat de Gudsrikesanspråk som låg på Jesus. 

   En tredje sak jag vill betona är att Pannenbergs uppståndelsecentrerade resonemang medför 

att hans syn på inkarnationen till stora delar präglas av Faderns bekräftelse av Jesu 

uppståndelse. Detta medför bland annat att Pannenberg avvisar en syn på inkarnationen, 

enbart betraktad som Jesu födelse. Därmed är heller inte Jesu födelse som enskild händelse 

tillräcklig för att konstituera Jesus som sann Gud och sann människa.  

   Den fjärde och enligt mig den viktigaste upptäckt jag gjort i min undersökning är att 

kristologins ontologi hos Wolfhart Pannenberg till stora delar är beroende av hans syn på 

historia som uppenbarelse. Uppenbarelsen som historia kan till viss del förstås som ett försök 

att integrera ”ontologin” i judiska apokalyptiska förväntan i tänkandet, utan att helt ta bort 

betydelsen av den mer statiska ontologin i den klassiska kristologin.  

   Min kritik mot Pannenberg är svårigheten att med säkerhet värdera hans ontologi. Det tycks 

klart att Pannenberg försöker hitta ett sätt att bättre anpassa ontologin till nya testamentets 

pluralism än den klassiska kristologin gjort. Jag undrar dock hur långt ontologin kan följa 

eskatologin och fortfarande vara meningsfull.  
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Summary in English 

 

The purpose of this essay has been to examine the Christology of Wolfhart Pannenberg, and 

especially his interpretation of the belief in Jesus as true God and true man. The consequences 

for his ontology and his view of the incarnation are also focused upon. 

   Fundamental features in the Christology of Pannenberg demand a closer examination in this 

connection. First, christological method regarding which a certain development can be shown 

from the early to the late writings of Pannenberg. According to my view, the later Pannenberg 

is more balanced in his way of describing the christological movements “from above” and 

“from below” and how these movements complement each other. In contradistinction to his 

mature Systematic Theology, in Jesus, God and Man from the 1960s he was more 

categorically an advocate of the from-below-perspective. 

   Secondly, Pannenberg risks his entire Christology claiming the historicity of the 

resurrection. The centrality of the resurrection in Pannenberg’s thought implies a very careful 

proof of its historicity. This is especially striking in Jesus – God and Man. An obvious 

connection between his painstaking effort to prove the historicity of the resurrection and the 

central concept of God´s self-revelation in the historical Jesus can also be established. As the 

Father is believed to have confirmed Jesus’ claim to the Kingdom precisely through the 

resurrection, the historicity of this event becomes necessary for upholding the belief in Jesus 

as true God, according to my reading of Pannenberg. 

   As a third point, I contend that Pannenberg understands the incarnation itself as being 

dependent on the Father’s confirmation of Jesus through the resurrection. This means further 

that he rejects a view of the incarnation as isolated event connected to Jesus´ birth, and hence 

the view that Jesus is constituted as true God and true man through his birth exclusively.  

   The fourth and in my view most important finding is the close relation between the ontology 

of Pannenberg’s Christology and his concept of revelation as history. The latter can partly be 

understood as an effort to link up more closely with the “ontology” of Jewish apocalyptic 

expectation, without disqualifying the more static ontological approach of classical 

Christology altogether.   

   My critique against Pannenberg can be summed up in the difficulty to evaluate his ontology. 

It is obvious that Pannenberg strives to design a more dynamic ontology to make better sense 

of NT Christology than the classical dogma did. Yet, how can ontology truly hinge on 

eschatology without losing its meaning? 
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