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Det är tveksamt om vi kan säga något 
vederhäftigt om Guds väsen och att säga 
något generellt om människan kan visa 
sig vara lika dristigt. Att blanda talet om 
Gud, teologin, med talet om människan, 
antropologin, är en balansakt på slak 
lina. Den teologiska antropologin utgår 
inte från ”hur” och ”vad”-frågorna, utan 
brottas med människans ”varför”, hen-
nes sökande efter mening. För att säga 
något övertygande om människan som 
har universell bäring och hennes plats i 
skapelsen och roll i samhället måste vi 
utgå från kriterier som är giltiga i alla 
kulturer. FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna från 1948 
har fastslagit alla människors lika värde 
och värdighet och det måste vara grun-
den för allt vi säger om människan.

En teologisk antropologi säger något 
om människan ur ett trosperspektiv och 
även detta måste överskrida religiösa och 
kulturella avgränsningar. Som en ut-
gångspunkt för att förklara människans 
plats i tillvaron kan vi använda oss av de 
så kallade teologala dygderna, tro, hopp 
och kärlek. Tron, hoppet och kärleken är 
grundläggande för att förstå människans 
livskallelse, vårt ”varför” och ”varthän”, 
både som individer och som människo-
släkte. Dessutom kan de utgöra en stabil 
värdegrund för det interkulturella och 
interreligiösa samhället. Tro ska här inte 
förväxlas med försanthållande, utan är 
fenomenet ”att tro”, att ha tillit till livet 
och tillvaron som sådan.

När vi tecknar en människosyn, färgad av 
dessa dygder, pekar den mot framtiden, 
mot en fulländning. De bibliska paradis-
skildringarna ligger inte i det förgångna, 
utan är framför allt den verklighet som 
vi strävar mot. Vårt eskatologiska hopp 
belyser vår historia, hjälper oss att hela 

såren från det lidande och de oförrätter 
och kränkningar vi lidit och ska stimu-
lera oss till förändringar här och nu. Tro, 
hopp och kärlek är därför också politiska 
dygder.

Även en humanistisk antropologi utgår 
ifrån att människan söker sanningen om 
sig själv, om den erkänner att vi är stadda 
i förvandling, att vi växer och mognar i 
relation till en föränderlig verklighet och 
till det vi ytterst är kallade att bli. Vårt 
blivande ligger i framtiden, ja, till och 
med bortom tiden. En teologisk och en 
äkta humanistisk antropologi har myck-
et gemensamt och måste befrukta varan-
dra. Den katolska socialläran beskriver 
sig själv som ”en fullödig och solidarisk 
humanism”1. De båda definitionerna av 
en humanism som ”fullödig” och ”soli-
darisk” anger både ett vertikalt och hori-
sontellt perspektiv på människan. Hon 
blir fullödig i sin relation till det gudom-
liga och i öppenheten för sitt eget inre 
djup, och detta enbart i ett samspel med 
andra människor, ett solidariskt sam-
manhang präglat av ömsesidigt utbyte 
och beroende. 

En hållbar människosyn har också att 
göra med vår syn på materien och krop-
pen. Den judisk-kristna skapelse- och 
uppenbarelsetron har sitt ursprung i att 
vi kan ”se” den gudomliga närvaron i 
alla naturens verk likaväl som att möta 
Guds avbild och likhet i varje männis-
ka. Vår önskan måste vara att överallt 
”framkalla” det gudomliga. Det handlar 
om vårt seende och om hur vi smakar 
på tillvaron som sådan. Vi står i relation 
till och ett ömsesidigt beroende av alla 
levande varelser. 

Vår gudsrepresentation påverkar vår 
människosyn, liksom i sin tur de inter-

personella, sociala mönster som vi växt 
upp i påverkar vår gudsrelation. Finns 
det något korrektiv i vår judisk-kristna 
tradition när det gäller talet om vem 
Gud är? I Bibeln tycks Gud uppenbara 
sig för sitt folk när de befinner sig i en 
hopplös situation, utan framtid. Insik-
ten om uppståndelsen kommer efter en 
grym avrättning, utifrån en tom grav 
och lärjungarnas desperata flykt. När 
människan är i kris tycks Gud uppen-
bara sig på ett avgörande sätt för en hel 
trosgemenskaps historia och framtid.

Så är det med Guds uppenbarelse för 
Mose i den brinnande busken. Guds 
folk är slavar i Egypten och Gud kallar 
Mose till en omöjlig uppgift, att gå till 
Farao och meddela att folket ska lämna 
landet. Närmare självmord kan inte 
Mose komma. Något vidare hållbart be-
vis på att Gud är Gud får inte Mose, bara 
att när folket är ute ur Egypten så ska 
Mose kunna tillbe Gud på berget. Mose 
ställer den enda relevanta frågan, nämli-
gen vem denne Gud är. Han får Bibelns 
kanske mest kontroversiella svar: ”Jag är 
den jag är”, vilket egentligen ska översät-
tas ”Jag skall bli den jag skall bli”.

Gud framträder som en person men 
utan någon speciell roll och definitivt 
inte med någon könsbestämning. Om 
vi talar om Gud som ”jag skall bli den 
jag skall bli” förvandlar vi vår traditio-
nellt statiska gudsrepresentation av den 
”oföränderlige” guden till en dynamisk 
verklighet, till en Person som står i re-
lation till och reagerar på den pågående 
och föränderliga skapelsen.

Den dynamiska gudsrepresentationen 
föds ur en desperation, Mose vanmakt, 
och förändrar vårt perspektiv på tillva-
ron som sådan. Vi drivs till en öppen 

Vad är då en människa?



verklighetssyn och erkänner att vi både 
kan och måste förändras själva i förhål-
lande till den situation vi lever i. Om 
Gud är ”jag skall bli den jag skall bli”, så 
måste även vi i någon mån vara detsam-
ma, om vi är skapade till Guds avbild 
och likhet. Vi kan förändras och är på 
väg. Korrektivet för all människosyn och 
gudsrepresentation ligger i detta uppen-
barade gudsnamn i Andra Moseboken. 

Det antyder att vi inte kan begränsa Gud 
till vår tid och kultur, att Gud tillhör 
alla och kan kommunicera med mänsk-
ligheten på vilket sätt Gud själv önskar. 
Det ger också människan möjlighet att 
förändras, växa och mogna. Vi är inte 
dömda till undergång utan har fått för-
måga att göra det omöjliga möjligt. Vi 
är som Thomas av Aquino säger capax 
Dei, ”vi har förmåga till Gud”. Därför 
kan svaret på frågan om vem människan 
är aldrig uttömmas, bara växa och för-
djupas. ”Du gjorde människan nästan 
till en gud, med ära och härlighet krönte 
du henne”, Ps 8.
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