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november hade KRISS retreat i Vadstena. Det
finns mycket Birgitta där, i samtalen, inne i
Klosterkyrkan, i bönerna, i luften. Den Heliga Birgitta. Ett helgon. Jag var rätt skeptiskt när vi under
retreaten blev uppmanade att ta Birgitta till hjälp, i
våra andliga övningar och i vårt sökande inåt. Sen
satte jag mig bredvid hennes grav, tänkte “hjälp
mig om du kan” och fick där ett möte med Gud
som jag länge längtat efter.
Men vilka är helgonen att ha speciella kanaler till
Gud? Kan inte du och jag och alla vara heliga på
samma sätt? Livet i sig är väl heligt, tänker jag och
känner hur jag uppfylls av att med dessa ögon se
alla fantastiska människor runt omkring.
Men jag kittlas också av tanken på mystiken i
helgonvarandet. Och dragningskraften. Jag tänker på Nidaros, katedralen i Trondheim. Hundratusentals har vandrat till denna nordliga plats där
Sankt Olof är begravd, för att få ta del av helgonets
helande kraft. Eller hur var det nu, öppningen till
Guds helande, genom helgonet? Det beror nog på
vem vi frågar. Broder Björn, dominikanermunk i
Lund, berättar om sin relation till helgon på sidan
27.
Jag vill fortsätta att se på människor som heliga
och som en kanal till Gud, var och en på sitt unika sätt. Och jag vill uppfyllas av de fascinerande
helgonberättelserna som en del av det.
Hjälp mig om du kan.

Anna Burenius, Ordförande
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Moder Teresa

– att älska mörkret och släcka Jesu törst
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Moder Teresa, den moderna världens mest välkända saligförklarade kvinna, upplevde från det att
hon startat sitt arbete med de fattigaste bland de fattiga alltintill sin död, ett ihållande inre mörker.
Flera år senare, upplevde hon hur Jesu närvaro helt försvann. Detta från att under sin kallelsetid,
haft de allra största mystika upplevelser såsom av med Jesus förda dialoger, visioner och en upplevd
förening med honom. Går det att förklara detta mörker på naturlig väg? Varför det uppkom och varför det inte försvann? Eller var det något annat, en annan form av förening med Jesus, som gjorde
detta? I denna artikel ska vi försöka besvara denna fråga samtidigt med att få en glimt av Moder
Teresas andliga liv.
text: Björn Pettersson bild: Bruce Mac rae

J

ag sitter med boken ”Kom,
var mitt ljus” , breven skrivna av Moder Teresa till de
andliga vägledare som stod
henne nära. Det är en fascinerande, fullständigt omvälvande bok. Är det exempelvis
verkligen möjligt att det finns
något som ’Guds Mörker’
som moder Teresa talar om,
och kan detta mörker, av och
från Gud, leda till ett totalt
mörker i en människa som
inte går att förklara på ett
rationellt sätt? Eller är det
ett mörker som kommer sig
av mer rationella förklaringar (som teolog är man ju,
dessvärre kanske, van vid att
tänka så)?
Man kan fråga sig om ens
moder Teresa verkligen var
rustad för något av det allra
tuffaste uppdrag man kan ha
som människa, att frivilligt
avstå allt, allt, för de fattigaste
bland fattiga. Var hon rustad
för att leda en kongregation
på till slut, före hennes död,
flera hundra center i uppskatt

ningsvis runt hundra länder ?
Hade hon på olika sätt stöd
runt omkring sig så det räckte
och fick hon förståelse för sitt
mörker från sina andliga vägledare? Var hon kanske utbränd? Historien om moder
Teresa är utan tvekan en
berättelse om en Jesu tjänare
som offrar allt och arbetar
omänskligt hårt. Många av
dessa frågor är omöjliga att
besvara för en utomstående.
Men jag bär med mig frågorna genom boken och försöker
hitta detaljerna i berättelsen
som åtminstone kan kasta
ljus över något av detta.
Moder Teresa var från början fostrad av klosterväsendets varma och milda, men
ibland givetvis samtidigt av
tradition sträva och karga,
hand. En helgonlik varelse,
som själv skydde all uppmärksamhet och allt kändisskap, i ödmjukhet och lydnad
till sin Älskade. Att hon på
något fördolt sätt var förenad
med Kristus kan nog sägas

var hennes övertygelse under
större delen av livet, människor som mötte henne drogs
till henne för att de ”uppfattade denna närhet till Gud”,
och samtidigt var det något
hon fysiskt och emotionellt
inte kunde känna under de
sista dryga fyrtio åren i sitt
liv(!). Därmed fick hon uppleva sig oälskad av Gud, ja
likt Kristus på korset, övergiven av Gud. Hon upplevde
att ”Hans Glädje blev Hans
Mörker”, i henne.
Den kallelse Moder Teresa
fick av Jesus, den Jesus hon
alltjämt var ”fullständigt,
lidelsefullt, vettlöst förälskad
i”, kom 1946, på ett tåg till
Darjeeling. Hon kallade den
’kallelsen inom kallelsen’, då
Jesus i den inre röst hon många gånger förnam tills dess
att kallelsen hade förverkligats, sade att hon skulle
”släcka Jesu törst genom att
tjäna honom i de fattigaste
bland de fattiga”. Orden
hänger samman med Jesu ord
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på korset. Jesu törst som han
utropar, menar Moder Teresa, är inte efter vatten, utan
efter kärlek, vår kärlek. När
kallelsen påbörjats 1948 tystnar Rösten i henne, visionerna upphör, och det yttre
klimatet hårdnar samtidigt,
då hon inträder i slummen.
Arbetet är hårt och intensivt,
ett exempel på hur hon identifierar sig med de fattigaste
är i orden ”hon var nersänkt
i övergivenhetens smärta och
kände starkt med de leprasjuka i deras upplevelse av
att vara utstötta, oönskade
och oälskade”. Hon förlorar
dessutom under elva år kontakten med sin mor, som stod
henne nära, pga den politiska
situationen i Albanien.

Kanske är det i detta som jag
mest fascineras: i den kallelse
som nästan blir för svår för
henne, kallelsen in i mörkret

samtidigt med den totala förtröstan på att Gud vet vad
han gör. Och i att moder
Teresa, i kärlek till Gud och
i förtröstan på vad han tidigFrån det att ”Arbetet” påbör- are kallat henne till, ändå går
jats 1948, beskriver hon lid- vidare oförtrutet. Gud ändrar
andet i henne som att hon inte sin kallelse... När hon
”har ett fasansfullt mörker får kallelsen i kallelsen, har
inombords, som om allt vore hon redan avgett sitt persondött”. En ny fas av mörkret liga, och för alla utom sina
kommer fr o m 1955, be- närmaste vägledare hemliga,
skriven som en djup ensam- löfte till Jesus – att aldrig
het och en stark känsla av att någonsin neka honom något,
vara skild från Gud, oönskad, inget som hon trodde sig
ibland uttryckt t o m som höra att Jesus kallade henne
oälskad. Redan vid kallelsen till. Seden från hennes hem1948, hade Jesus sagt henne: by i Albanien, besa, innebar
”du ska få lida och du lider nu” en orubblig hållning till ett
– som konsekvens av att dela avgivet löfte – en besa bröts
Kristi lidande för människors inte, den hölls och så var det
skull, såsom ’den korsfästes bara. Därför är löftet nästan
brud’ – men också att han all- outsägligt stort.
tid ska vara med henne och
att hon inte ska frukta. Hon Vad gäller uppkomsten av
tacklar det genom att arbeta, mörkret, så kan sägas att det
möta och älska de fattiga, och finns perioder av tveksamhet
’le mot Gud’.
och prövning från vägledar-

6 | Kriss 2011

nas sida innan de godkänt
den nya kongregationen, vid
tiden runt 1946 och 1948.
Här finns vid ett par tillfällen
inslag av hårdföra och kraftfulla uppmaningar till tystnad
under månader, med anledning av att ärkebiskopen ansåg sig behöva pröva, be och
utreda ärendet tills dess att
han med rent samvete kunde
godkänna det. Moder Teresas
upplevelse av Jesu närvaro är
dock som störst i denna period, en tid hon beskriver som
lycklig. Uppkomsten beror
alltså sannolikt på något annat, och den rationella förklaringen som framför allt ges
i boken är det lidande som
fattigdomen och misären
präglar i henne. När väl den
nya kongregationen Kärlekens Missionärer godkänts,
och ’Arbetet’ kommit igång,
så är uppmuntran från deras
sida stor och närmast ömsint
vid varje besök av dem. Samtidigt tätnar mörkret under
just denna tid.
Vad gäller varför mörkret inte
försvann, så visas i boken att
moder Teresa periodvis sällan söker hjälp och själavård
– det sägs att hon ofta helt
enkelt har så bråttom att arbeta för Gud, rädda själar och
ge omvårdnad, att hon sällan
tar sig tid. Hon har dessutom svårt för att beklaga sig,
åtminstone periodvis då hon
har svårt att finna några ord
överhuvudtaget på sitt mörker inför sin förste andlige
vägledare. Visserligen är det,

i boken iaf, tydligt att vägledarna gör sitt yttersta för att
kärleksfullt och pedagogiskt
försöka få henne att förstå
sitt mörker, men också att de
inte träffar rätt förrän efter
flera år. Det lindrar då hennes
smärta till en del, som vi ska
se, men inte helt och åter blir
det tydligt att mörkrets djupa
natur låg i något annat.
Det finns mer att säga först,
innan vi talar om att mörkret
i henne ytterst var Guds. Dels
hur svår andlig vägledning är
när Gud griper in på ett så
extraordinärt sätt som i fallet
med moder Teresa. Normala
råd faller till marken, Guds
vilja är starkare än människors och andliga orsaker till
människans tillstånd blir uppenbart starkare än naturliga,
rationella förklaringar. Att
bära fram det sköraste man
har i en sådan situation, en
mystik, ofattbar gudserfarenhet, till en vägledare och
inte bli betrodd och förstådd,
i värsta fall kanske misstänkt
till att tolka dem till sin egen
fördel (i moder Teresas fall
var frågan om hon tolkade in
för mycket av sin egen längtan och vilja i sin kallelse innan prövningen var utredd),
förvärrar snarast situationen.
Men det verkar samtidigt
ha lett moder Teresa till en
djupare erfarenhet av Guds
kallelse och en mognad. Dels
att det säkert var så, som det
som alltid är i slutänden, att
naturliga orsaker speglade de
andliga, ja att de de var ett

och samma, dvs att Gud använde de allra mest naturliga
vägar för att förverkliga sin
vilja.
Men om inte boken ger en
glorifierad bild av henne,
men pålitliga vittnen och
brev genom hela livet som
vittnar om samma sak talar
starkt emot detta, så måste
det finnas någon annan förklaring, ännu mer genomträngande, än mer verklig
för henne. Den förklaringen
är den som också boken anger, att också hennes mörker
var en mystik, förfärande
men samtidigt benådad, erfarenhet. Hur skulle annars
någon som var så omgiven
av mörker själv kunna stråla
av ljus, hur skulle någon som
var i ett sådant mörker och
var så utsatt och omgärdad
av misär och lidande kunna
arbeta i över femtio år, näst
intill sin död, med en sådan
energi och utan att mattas,
och hur skulle annars någon
som led i sitt inre av att vara
utan tro kunna förmedla så
mycket av densamma?Först i
april 1961, då hon träffar fader Neuner på en retreat ledd
av honom, där hon efter personligt samtal uppmanas beskriva sitt mörker för honom,
så ges ljus över hennes situation. Han ger det utifrån sina
insikter om själens dunkla
natt. Han sammanfattar vad
han sagt henne under denna
tid: ”det fanns inget allvarligt misstag hon gjort som
kunde förklara den andliga

torkan. Det var helt enkelt
den dunkla natt som alla det
andliga livets mästare känner
till – trots att jag aldrig har
sett den gå så djupt och vara i
så många år som i hennes fall.
Det finns ingen mänsklig bot
mot den. ...det enda sättet att
förhålla sig till denna prövning är därför att fullständigt
överlåta sig till Gud och ta
emot mörkret i gemenskap
med Jesus.
Frågan går vidare till Gud,
varför lät han Moder Theresa
genomgå dessa kval, varför
fördolde han sig under resten av hennes liv? Faktum är,
vilket bekräftar att mörkret
var Guds, att vid ett tillfälle
i okt 1958, då hon ivrigt bad
om ett tecken på att hennes
arbete behagade Gud, så försvann det utdragna mörkret,
ensamhetens smärta. Hon
fylldes åter av en förnimbar,
”obruten kärlekens förening”
med Gud. Det var en månadslång kärlek som förnyade
hennes trötta själ. Men så
säger hon att ”Vår Herre ansåg att det vore bättre för mig
att vara i tunneln – och Han
har därför försvunnit igen –
lämnat mig ensam”. Det sägs
om detta, att det som betydde
något för henne var att hon
älskade Gud. Och det sägs
att Kristus hellre ville att hon,
precis som hans sorgtyngda
mor, skulle bli ett med hans
”fruktansvärda törst” på korset.
Hennes egen del i att låta
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Kristus bli hennes mörker,
detta att tömma sig själv på
allt, för att Gud ska få uppfylla hela ens väsen, återfinns
på många ställen i uttryck
liknande: att i lydnad lära sig
att inte neka Gud något, att
dela hans lidande för de fattigas skull, att dö bort från
sitt eget, att Jesus förstört allt
i henne, att få dela Jesu övergivenhet av Gud på korset
etc. Frukten av detta beskrivs
på flera ställen, likt att ”det
paradoxala var att ju starkare
hon upplevde att tron togs
ifrån henne, desto mer växte
hennes vördnad för och
kärlek till Gud”. Eller i orden ”hennes mörker hjälpte
henne att identifiera sig med
dem hon tjänade. Hon drogs
på ett gåtfullt sätt in i det
djupa lidande de upplevde,
till följd av att hon kände
sig oönskad och ratad av
Gud”. Därmed blev de, och
Jesus som hon såg i dem, de
enda hon skulle få älska. Här
någonstans ligger nog hemligheten, var inte detta Guds

sätt att få henne att älska sina
fattiga så vettvilligt som hon
gjorde?
Med förklaringen om hennes
hjärtas natt, som fader Neuner kallade det, kom till slut
en större frid och mer rofylld
acceptans, hon lärde sig
efterhand leva med och acceptera mörkret, som aldrig
skingrades, och se det som
en kallelse. Den blev därmed
något lättare att bära.
Berättelsen om moder Teresa
fascinerar mig, mycket. Kanske är jag inte riktigt redo
att ta emot den, Jesu handlande med moder Teresa är
svårsmält, om än hans handlande genom henne är nästan
outsägligt underbart. Samtidigt ger den mig faktiskt
hopp också för hans handlande med, hopp för dem
som av hjärtat söker Gud
men inte förstår vart hans kallelse leder dem, för dem som
brottas med Gud och ändå,
eller kanske rentav på grund

Alla illustrationer på Moder Teresa är
målade av
den Albansk-Kanadensiska
konstnären Ilir Fico som har tillägnat en
stor del av sitt artistiska liv till den Albanska
Moder Theresa. Ill Ficos kärlek för henne
utvecklades tidigt i hans liv och han är
stolt över att vara en son av Albanien
som är inspirerad av den heliga modern.

av det, täcks av ett mörker.
Moder Teresas svar till dem
är att alltid fortsätta älska,
inte mörkret i sig självt utan
att ifrågasätta vare sig det, eller Gud, men att älska rakt
igenom mörkret. För Hans
skull, vilket är för människornas skull. Med hennes egna
ord som alltid följde henne
oavsett vad hon kände inombords, präglat av besa, och sin
djupa förening med Gud:
Ett stort Ja till Gud.
Ett stort Leende åt alla. •••

Identitet och helighet

text: Susanne Grimheden illustration: Erikka Chapman

Susanne Grimheden, präst i Svenska Kyrkan och ledare för KRISS retreat i Vadstena, reflekterar med
avstamp i Kairos Palestinadokumentet, KPD, över hur identitet och helighet hänger samman med
jämlikhet. KPD är en uppmaning från Palestinas kristna till fred och försoning – och handling – för
att få slut på ockupation och förtryck.
9 | Kriss 2011

H

on sitter i skinnsoffan som är alldeles för
stor för det lilla studentrummet, bjuder på kardemumma-doftande arabiskt kaffe,
egenhändigt bakad kaka och
definierar sig själv som intellektuell. Jag tänker i mitt
stilla sinne: O att alla studenter i Sverige hade din styrka att kunna och vilja identifiera sig som intellektuella.
För fyra långfredagar sedan
skulle vi ha ett sjunget integrativt passionsspel i Lunds
domkyrkas krypta. Studenten Abeer Aweis, född i
Betlehem, ombads vara med.
Hennes uppgift var att sitta
på en stol och bli insmord
med rättvisemärkt palestinsk
olivolja i håret medan solistsångerskan sjöng:
Your heart is so huge
and my gift is so small
though your love
your love embraces all
When I anoint you
with my hands
and dry you with my hair
everything is forgotten
only the present counts
- you’re here
and your heart
can change
our heart
Abeer sa sig inte kunna utföra uppgiften: Som palestinsk kvinna kan jag inte
identifiera mig med Jesus.
När jag frågade Abeer varför,
svarade hon: Han var man.
När jag först läste Kairos
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Palestinadokumentet (KPD)
dök hennes ord på nytt
upp i mitt medvetande. De
15 inklusiva rättvise- och
fredsinriktade bibelcitat som
används i KPD är inte bara
relevanta för KPD:s syfte,
utan deras Kristuscentrerade
innehåll genomsyrar dokumentet som sådant. Med ett
undantag: Det finns en hierarkisk och patriarkal ton i
KPD, som inte återfinns i de
bibelord som citeras i dokumentet. I dokumentet finns
en attityd av brist på jämlikhet mellan människa och
gud, samt mellan man och
kvinna, men den kommer
varken från bibelanvändningen eller Kristuscentreringen.
Den jämlikhet som finns i
KPD är den kollektiva mellan folk och folk. Denna definition av jämlikhet är också
dokumentets påtalade ambition att vilja förverkliga.
Abeer är lutheran, deltog i
barnverksamheten i sin kyrka i Betlehem. Hon kommenterar barnverksamheten
med att den gav mig en tillfredsställande relation till
gud. Hennes man är syrisk
ortodox. I Palestina förväntas
den gifta kvinnan tillhöra sin
makes kyrka. Det finns undantag när kvinnorna vägrar
byta kyrkotillhörighet och de
har män som vågar bryta sociala normer.
Abeer har valt att inte vara
aktiv i någon kyrka i Sver-

ige. Jag frågar henne om hon
fortfarande är hindrad från
att identifiera sig med Jesus.
Svaret är; Ja. Vad i ditt samhälle hindrar kvinnor från att
identifiera sig med Jesus?
Om vi vill översätta och
förklara bibeln från mannens perspektiv, vilket många
män gör, kommer vi att finna
mycket som hindrar kvinnor
från att fördjupas i kristendomen. Fram tills nu, speciellt
i min del av världen, är en
kvinna kvinna och en man
man. Och kvinnor ska inte
gå vidare och korsa (de traditionella) gränserna för detta.
Så, det är inte kristendomen
eller Jesus (som är hindret);
det är hur vi ser på tillvaron.
Jag ber Abeer läsa KPD. Hon
är odelat positiv till skrivelsen
och säger sig vara stolt över
dokumentet. De har verkligen formulerat en framtida
palestinsk vision. Palestinas
mål är rättvisa för sitt folk.
Jag tänker att hade det inte
varit för upprepningar av ord
som Gud är hög och stor
hade KPD kunnat ha haft
sina givna bundsförvanter
bland icke kristna fredsaktivister i vårt land. Men de
är ofta också genusmedvetna
och kan ha svårt att anamma dokumentet trots att de
med självklarhet står bakom
KPD:s mål; ett stopp av ockupationen genom aktivt ickevåld, som bojkott och sanktioner.

När vi ger emfas åt gud som
stor och hög kan gud upplevas som långt borta. Jag
frågar Abeer hur hon skulle
önska att vi förändrade våra
kyrkor i Sverige och Palestina
för att visa på jämlikhet:
De flesta prästerna är långt
borta från människors vardagsbekymmer. Prästens uppgift är att vara i människors
mitt, att dela deras glädjeoch sorgestunder vilket betyder mycket för folk. Prästen
är Guds missionär och Jesus
levde bland de fattiga. Han
lyssnade på dem, gav dem råd
och använde deras egna enkla
ord.
I KPD finns en attityd av
brist på jämlikhet mellan
människa och gud, samt mellan man och kvinna, men den
kommer varken från bibelanvändningen eller Kristuscentreringen såsom den
används i KPD. Den patriarkala världsbilden kommer
likväl fram ur skribenterna.
De är, liksom vi alla, del av
sin kontext.

Min erfarenhet av gud är en
jämlik gud där min uppgift är
att identifiera mig med gud
liksom de allra första kristna
i Mellanöstern gjorde. I jämlikhetens identifierande helgas jag in i anammandet av
Jesus fredsrike - för att få
kraft att vilja assistera verkställandet av fredsriket här
och nu.
En av denna tidskrifts redaktionsmedlemmar bad såhär i
förbönen vid Befriande Teologiskt Forums avslutande
mässa i våras: ibland när jag
söker dig utan ansikte kommer du till mig som kropp.
Helighet är långt större än
könsidentitet och har som
uppgift att bli till kropp:
inkarneras – bli människa
fullt ut. När jag vill våga söka
min identitet i min egen
mänsklighet och medmänsklighet, också i det lilla och utsatta likt Jesusbarnet, då kan
jag bruka hela min varelse
till att förändra vår värld. För
mig finns helighet i denna
process.			
•••

När vi som världsvid kyrka
bidrar till att försvåra identifikationen med kristendomens ursprungsgestalt har vi
definitivt problem. Vår syn
på skapelsen i sin helhet/
helighet behöver begrundas. Vi behöver jämlikhet
fullt ut i denna skapelse om
vi ska kunna nå fred genom
rättvisa. Jesus strävan efter
fredsrike behöver vara vår.
11 | Kriss 2011
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Helgonkalender
I en tradition av att lyfta fram människor som förebilder att inspireras av och hämta kraft från, saknas
vissa manniskors livserfarenheter helt. Lars Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan och författare, har tillsammans med fotografen Elisabeth Ohlson Wallin
skapat en helgonkalender som inkluderar fler i gemenskapen.

text: Lars Gårdfeldt illustration: Elisabeth Ohlson Wallin

Rut och Noomi
Berättelsen om deras kärlek finner du i Bibeln. Rut
säger där till Noomi: “Dit
du går, går också jag, och där
du stannar, stannar jag...din
Gud är min Gud...Herren
må göra mig vad som helst
- endast döden skall skilja
oss åt”. På bilden gestaltas
Rut och Noomi av Olga och
Janna, ett lesbiskt kärlekspar
boende i Minsk, i det starkt
homofientliga Vitryssland.
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H

elgonkalendern har
gamla anor. I århundraden har helgonkalendrar
fungerat som kyrkliga almanackor. Varje månad har haft
sina helgondagar. I december har man t ex firat Sankta
Lucia (13 december), men
också Sankt Nikolaus (ursprunget till den anglosachsiske
jultomten
Santa
Claus) och Sankta Anna. Ur
helgondagarna har namnsdagsfirandet vuxit fram.
Den 9 december har både
varit helgondag för Sankta
Anna (jungru Marias mor)
och namnsdag för alla dem
som bär hennes namn.
I helgonkalendrarna finns
för varje helgon en berättelse: en skildring av helgonets liv och personliga egenskaper. Dessa berättelser
tjänar till igenkännande.
Meningen är att man skall
kunna identifiera sig med
helgonen och vilja efterlikna dem. Igenkännandet
handlar också om att finna
en vän i lidandet. När man
själv har det svårt skall man
i helgonberättelserna kunna finna någon som utstått
samma svårigheter. I Romersk-katolska kyrkan är det
påven som har makten att
helgonförklara människor.
Påven kan också utse ett
redan befintligt helgon till
att vara skyddshelgon för ett
särskilt land eller särskild
grupp människor. Sålunda
är timmermannen Josef
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( Jesus fosterpappa) skyddshelgon för alla snickare.
Änkor har sitt skyddshelgon
i Sankta Paula, som själv var
änka. Kvinnor som väntar
barn har ett skyddshelgon
med flera exempel. Helgonens liv är ofta gränsöverskridande och de framställs
i regel som udda människor,
som män och kvinnor vars
liv skilt sig från det stora
flertalets. Det finns därmed
många paralleller mellan
helgonens liv och homo-,
bi- och transpersoners liv.
Där finns utanförskap och
förföljelse, där finns kamp
för kärleken och glädje över
kärlekens storhet. Ändå
nämns inte homo-, bi- och
transpersoner med ett enda
ord i kyrkans traditionella
helgonkalendrar. Förklaringen är enkel: förtigandet
har alltid varit ett maktmedel från kyrkans sida. De
som man inte talar om, finns
inte. Så har homo-, bi-, och
transpersoner suddats ut
ur den heliga historien, så
har älskande människor
berövats gemenskapen med
kyrkans heliga. Genom
H.O.M.O - en helgonkalender (utgiven 2004) ville
jag och fotografen Elisabeth Ohlson Wallin hela det
som kyrkan trasat sönder. Vi
ville ge de nedtystade röst.
Och berätta vår egen historia, som homo-, bi- och
transpersoner.

Sankta Lucia
I Sverige associerar vi henne
med julefrid och pepparkakor. Lucia lyser upp vårt decembermörker, hon är “vitklädd med ljus i år”. Men i
själva verket är berättelsen
om Lucia ytterst brutal. Hon
avrättades år 304, i hemstaden Syracusa på Sicilien.

Det var en tid då den romerska kejsarmakten förföljde
den kristna minoriteten och
avrättade dem som statsfiender. Lucia blev angiven
som kristen av en man som
hon vägrat att gifta sig med.
Det var en man som inte respekterade kvinnors rätt att
säga “nej”. En man som hellre

överlämnade Lucia åt döden,
än att låta henne leva sitt liv
utan honom. Än idag dödas
kvinnor när de hävdar sin rätt
att leva utan män. Många
lesbiska blir mördade av män
som känner sig “avvisade”. På
bilden ser du den lesbiska sicilianskan Laura, utanför Lucias hemstad Syracusa.
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Josef, Jesus fosterpappa
Josef är skyddshelgon för flyktingar - som bekant flydde
ju Josef och Maria, med det
lillla Jesusbarnet till Egypten.
I H.O.M.O gestaltas Josef
av Ali, en homosexuell fly16 | Kriss 2011

kting från diktaturens Iran. I
hans hemland utdöms regelbundet dödsstraff för homosexuell kärlek. I Sverige har
Ali funnit en större grad av
frihet. Men han vågar inte
visa sitt ansikte på bild, han

räds vad som kan hända om
forna landsmän känner igen
honom. Alis liv, liksom en
gång den helige Josefs liv,
präglas av rädsla, flykt undan
förtrycket, längtan efter att
leva.

Sankta Katarina
Hon var ett helgon som levde
under 1300-talet. Europa
härjades av pesten och alla
som kunde drog sig undan
de sjuka och döende. Alla
som kunde ville först och
främst rädda sitt eget skinn
och komma undan smitta.
Följden blev förstås att de
lidande lämnades utan vård
och barmhärtighet. Katarina
var ett lysande undantag. När
andra smet från medmänsk-

ligheten, stannade Katarina
kvar, hon tröstade både sjuka
och döende och gav den lindring hon kunde. På bilden
gestaltas Katarina av den lesbiska Daniela. Daniela har
levt sitt liv i Katarinas fotspår.
När AIDS började sprida
död och förskräckelse omkring sig, under 1980-talet,
reagerade större delen av
mänskligheten genom att dra
sig undan alla bögar. Det blev
en masshysteri och kollektiv

rädsla för homosexuella i
allmänhet och bögar i synnerhet. När övriga samhället
svek, var det ofta endast andra homosexuella kompisar
som valde att stanna kvar
hos dem som haft oturen att
smittas. Daniela gjorde som
många andra lesbiska. Hon
engagerade sig i kampen mot
HIV och AIDS - för medmänsklighet.
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Den helige Leonard
Leonard är skyddshelgon för
de orättfärdigt fängslande
och för alla fångar. Bilden av
den helige Leonard är tagen i
Neuengamme - ett av de nazistiska koncentrationsläger
där homosexuella torterades,
tvingades till slavarabete och
dödades. Överlevnadstiden
för en homosexuell man i nazisternas koncentrationsläger
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var ytterst kort. Homosexuella män betraktades inte bara
som avskum av lägervakterna, de föraktades även av sina
medfångar. I Neuengamme
utförs numera en årlig ceremoni, i vilken man lägger
ner blommor till minne av de
homosexuella offren, utanför lägrets krematorium. På
bilden av den helige Leonard
ser du här en man vid namn

Ralph. En man som varje år
deltar i minnesceremonin.
Ralph får i H.O.M.O - en
helgonkalender, symbolisera de orättfärdigt fängslades
helgon. Liksom den helige
Leonard drivs Ralph nämligen av samma glöd: att aldrig
glömma dem som förtrycket
malt sönder till aska.

Sankt Petrus Claver
I H.O.M.O - en helgonkalender finns även ett helgon
som hyllar och uppmärksammar alla heterosexuella människor av god vilja - de som
inte kämpar i egen sak, utan
endast i solidaritetens och
medmänsklighetens tecken.
Som förebild för en sådan
solidaritet och oegennytta
finns i kyrkans historia helgonet Sankt Petrus Claver, en
vit man som i solidaritetens
och
medmänsklighetens
namn engagerade sig för de

svarta slavarnas situation i
1600-talets Sydamerika. En
nutida förebild när det gäller
solidaritet är förstås den
sydafrikanske ärkebiskopen
Desmond Tutu. På bilden ser
du ärkebiskop Tutus porträtt,
upphängt på väggen hemma
hos en västsvensk regnbågsfamilj. Tutu är inte själv homosexuell. Han är inte bisexuell heller. Och han är inte en
transperson. Ändå har Tutu
engagerat sig - och det med
ett brinnande rättspatos - för
varje människas rätt att äl-

ska den hon älskar. Tutu har
bland annat sagt “förföljelse
av homosexuella är lika orättfärdigt som apartheid” - ord
som väger extra tungt med
tanke på Tutus egna bittra erfarenheter av apartheidtidens
kränkningar. Ord som för
oss homo-, bi- och transpersoner andas hopp inför framtiden. Med människor som
Desmond Tutu kan vi våga
hoppas att en bättre värld är
möjlig. 			
•••
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Mary Full of Grace
För Kismet Muhammad har Maria en viktig plats i hjärtat. I en personlig kärleksförklaring reflekterar Muhammad över hur kristendomens stora
moder är en förebild och vägledare över religionsgränser, och att fenomenet
helgon återfinns även inom islam.
text: Kismet Muhammad bild: Fernando Audibert
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M

aria, kan man säga är
drottningen av alla
helgon. Hon är Jesus mor,
och är för många i olika religioner det exempel man vill
följa om man vill ha full tillit
och kärlek till gud och vara
en god, ärlig och ödmjuk person. När våra hjärtan är fyllda
med rädsla och vi inte vet
vart vi ska vända, hur många
frågar inte då den barmhärtiga Maria för vägledning?
Hon är ett starkt ljus där det
finns mörker och hon skiner
evigt i alla goda hjärtan. I sin
oskuldsfullhet är hon ett skinande exempel på vad vi strävar efter, att förbli rena trots
alla fasor och hemskheter
som finns här på denna jord.
Att alltid minnas guds kärlek
och hysa tillit även när allt
hopp verkar ha övergivit oss.
Jag växte upp i en sufisk
familj, men har alltid haft
Maria som min förebild.
Även i Islam är Maria och
Jesus mycket hedrade och
älskade. Den enda riktiga
skillnaden i tro är att muslimer inte tror att Jesus var
guds son, utan att han var en
av guds mest viktiga profeter.
När jag fick höra sagan om
Maria och Jesus födelse som
barn förstod jag att Maria var
en mycket speciell kvinna. Jag
strävade efter att vara som
hon och lita på gud med hela
min själ, och vara stark men
också ödmjuk och barmhärtig. Första gången Maria kom
till mig var jag bara tretton år
och skulle omedvetet precis

börja min menstruation. Jag
var ensam på en grön kulle
utanför en väns hus i Oxford,
England och var ledsen och
hade ont i magen. När jag såg
henne log hon mot mig och
sa ” Nu ska du bli kvinna”. Jag
har aldrig glömt denna händelse och jag har alltid varit
glad och beundrande att det
var hon som välkomnade mig
till kvinnligheten.

hör till denna värld och inte
berör det sanna andliga.
Hennes dåd har liknelser
med St. Lucia som konsekrerade sin oskuld till Gud och
vägrade att gifta sig med en
icke troende. Men likt många
helgon led hon hemskt för
sitt mod och fick sina ögon
utstuckna. Ingen har sagt att
stå fast vid sin tro är lätt och
utan prövning.

Livet är aldrig lätt och min
tro har prövats gång på gång,
men när jag tänker på jungfru Maria är det inget tvivel
om att guds kärlek alltid
finns bland oss och att vi
kan sträva efter att bli goda
människor. Helgon i all religioner har den platsen i våra
hjärtan. De är en skinande
förebild av vad vi vill sträva
efter och uppnå som människor. Vi vill vara barmhärtiga och modiga som Maria
och St. Joan de Arc och våga
stå för vad vi tror på. Även
i islam finns det helgon som
heter awliya eller gudsvän.
De är förebilder och exempel
för hur vi ska leva som sunda
och goda människor, men de
är aldrig dyrkade. Ett exempel är Rabia al-Adawiyya, en
kvinnlig awliya. Hon visade
sådan fromhet och kärlek
till gud att hon vägrade alla
giftermålsanbud för att hon
var redan var ”Hans”(Guds).
Hon, liksom många helgon,
var en sann asket och visade
vad det verkligen menas att
älska gud med hela sin själ
och förkasta allt stoff som

Vi som hittat och hållit fast
vid vårt mod, kärlek och tro
i oss själva och gud genom
Maria och de goda som följt
i hennes fotsteg höjer våra
röster i kärleksfull stämma
och sjunger, Mary full of
grace. 			
•••
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Att stå i en tradition
Hur förhåller vi oss till en kyrka som stött slavhandel och nazism, och fortfarande stöder
våld? Jonathan Wiksten kliver in i traditionen och konstaterar att det inte är som rationella människor vi följer Kristus, utan som berättande.
text: Jonathan Wiksten foto: Jennie Wadman

S

om kristen och engagerad
kan traditionen ofta upplevas som begränsande.
Kyrkan och den kyrkliga
traditionen framstår som en
motståndare till människans alla nominella framsteg, rädd att släppa taget
om monopolmakten över
andligheten. Tolstoj berättar
om hur unga män i Ryssland,
Tyskland och Sverige under
1800-talet, efter att ha lärt
sig läsa och läst Jesu ord om
att vända andra kinden till,
värnpliktsvägrade och strax
därefter ställdes inför en
kyrklig tribunal. Där satt sedan den kyrkliga eliten för att
försöka tvinga värnpliktsvägrarna att acceptera dogmen
om att kungen eller kejsaren
har rätt att föra krig i Guds
namn. Emma Goldman är
hård men rättvis i en kritik
mot en kyrka som bidrar till
att hålla fattiga och kvinnor i
slaveri under fabrikanter och
äkta makar. När jag tillsammans med WSCF-E besökte
centret till åminnelse av na-

Genom att identifiera oss
med och definiera oss utifrån
andra människors livsöden,
i berättelsen, ställer vi oss
i en tradition. Traditionen
förklarar vår egen roll. Den
brittiske parlamentsledamoten William Wilburforce
reagerade mot sin tids stora
ödesfråga och blev en viktig
förgrundsgestalt i kampen
mot slaveriet. Bland många
ättlingar till slavar hyllas han
fortfarande som ett helgon
Inom den vetenskapsteor- och blir en förebild för alla
etiska grenen narrativanalys som arbetar mot auktoritärt
ser man människor som nar- förtryck. Wilburforce morativa varelser, inte rationella tarbetades av dåtidens mäkvarelser vilket hävdas inom tiga och hånades, men histomånga andra forskningsfält. rien gav honom rätt.
En narrativ varelses handlingar, till skillnad från en Att praktisera en tradition
rationell varelses handlingar, genom att arbeta för dess
styrs av den plats individen förändring är det enda sättet
har i en berättelse. En tradi- att på ett substantiellt sätt stå
tion skulle kunna ses som en i traditionen. Genom att inberättelse, en berättelse som spireras av våra förebilder, ta
erbjuder ett sammanhang, en den roll de erbjuder oss och
förklaring. Inte minst hittar hämta styrka i deras berätvi i berättelsen personer som telse ger oss möjligheter
vi kan identifiera oss med. att föra traditionen vidare.
tionalsocialismens offer i
Berlin berättade guiden hur
kyrkan inte var en aktiv del
av motståndet utan tvärtom
motarbetade demokratiska
strävanden och stödde den
nazistiska ideologin. Samtidigt är det i traditionerna vi
hittar röster som Tolstoj och
eller Goldman och lär oss om
förebilder som Maximilian
Kolbe eller Dietrich Bonhoeffer.

Samtidigt finns traditionens
andra sida, den som hämmar men även den som tillrättavisar. Traditionen ger
oss en möjlighet att se våra
handlingar i ett annat ljus än
det snäva perspektiv vårt eget
synfält erbjuder oss. I traditionen finns en civiliserande
röst som är minst lika viktig
att lyssna till som de vi villigt erkänner som förebilder.
Röster från människor i en
annan kontext, både nu och
då, är inte alltid bekväma
att lyssna till och kan vara
hämmande men erbjuder ett
perspektiv som tvingar oss
att kritiskt granska våra han-

dlingar. En granskning som
är så viktig för att inte hamna
i de situationer som också
är så påtagliga i traditionen;
historiska
skräckexempel
som kyrkans roll i förintelsen,
slavhandeln, i motstånd till
den allmänna rösträtten. I
dag ställer sig många kyrkor
återigen automatiskt på statens sida i många svåra frågor.
Präster finns inom militären
för att uppmuntra och stärka
moralen, inte för att predika
omvändelse från våldets väg.
Kyrkan som organisation deltar i monarkins upprätthållande utan att aktivt kritisera
vad monarkins tradition står

för. Genom att organisera sig
inom staternas gränser bidrar många kyrkor till att upprätthålla den nationalistiska
statslögnen.
För att verkligen hedra traditionen måste vi som kristna
inta ett kritiskt perspektiv och
diskutera hur vi bäst följer
Kristus idag; traditionen bidrar med en förfädernas röst.
Denna måste vi förhålla oss
till, inspireras av, ta till oss
och hantera den kritik traditionen ger oss. Samtidigt
berättar den vad som händer
när vi låter traditionen styra
utan att själva tänka kritiskt.
			
•••

Kyskhet

Fattigdom, Kyskhet och Lydnad – de tre eviga löften som
de flesta klosterordnar kräver att man avlägger vid inträdet. Av dessa sägs ofta lydnadsregeln vara den svåraste att
följa, medan vi som lever utanför klostren ofta tänker att
det skulle vara kyskheten. Så hur skulle vi kunna definiera
kyskhet och hur kan den hjälpa oss utanför klosterlivet? I
följande artikel görs ett försök att bredda sexualitetsdebatten utifrån inte löftet, men väl dygden kyskhet.
text: Björn Pettersson bild: Erikka Chapman

K

yskhet – ett laddat ord,
provocerande i vår tid,
förlegat enligt många, missuppfattat enligt andra. Vilka
associationer väcker det, hos
mig, hos dig? Och, undrar
jag, vågar man skriva om det
i KRISS-tidningen? Men
tänker sedan att vad vore ett
nummer med helgon utan
att tala om kyskhet?? Fattigt
tror jag, helgonen är långt
ifrån alla exempel, men goda
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exempel på att man kan leva
ett fullödigt liv utan sexualitet, ja kanske just tack vare
det, då deras passion är riktad
mot den Allra Mest Älskade,
den vars kärlek och törst är
oändligt flödande. För oss
andra, icke-helgon, som kanske likt den moderne människan ser sexualiteten som
rättighet, kanske kyskheten
kan hjälpa oss att se den som
en helig och underbar gåva,

och som alla fina gåvor, vara
varsam och rädd om.
Sexualitet kan vi idag diskutera i alla dess former, med
ömsom känslighet och ömsom okänslighet för varandras sår och längtor, utan att
komma in på de allra viktigaste frågorna. Alltför ofta
förs samtalen endast på ett juridiskt, politiskt korrekt plan,
utan att vi lämnar ut våra inre

tankar och berättelser. Vi är
ett folk som är experter på
vad som är gångbart att tycka
om läggning och odefinierbar läggning, normativitet,
genus och äktenskapsfrågor.
Och även om det givetvis är
ständigt aktuella och väldigt
viktiga frågor, och som nog
aldrig blir färdigdiskuterade,
så saknas ofta den viktigaste
dimensionen i samtalen.
Dit når vi däremot när vi talar om kärlekens dimensioner
med syfte att försona sig med
varandra, över alla åsiktsgränser. Och när vi försöker
nå djupare, till den allra mest
personliga och förtrogna
kärleken, den om hur vi kan
hålla ihop den trots alla olika
smärtor och sår. Om hur vi
kan läka från kärlekar som
brustit, i trohet mot oss själva
innan vi är redo att åter älska. Alltför sällan talar vi om
sådant; kanske kommer det
oss för nära. Men jag tror det
är där vi, kyrka, KRISS, huvudsakligen borde hålla, ja
ständigt rikta in, våra samtal;
det är där vi behöver varandra, med olika erfarenheter.
Kanske kommer nu samtalet
in på kyskhet, kanske borde
det göra det nästan med nödvändighet, åtminstone om
vi vågar visa oss sårbara och
om tillsvidaredefinitionen på
kyskheten är ”friheten, viljan
och förmågan att välja bort
något vi kanske egentligen
vill, för att kunna välja det vi
allra helst vill, om det andra
på något sätt står emot det vi

allra helst vill”.
Tänker du kyskhet som ’avgivet löfte om celibat’ och
inget annat så går vi förbi
varandra. Ordet rymmer så
mycket mer än så! Det är universellt, till för alla som vill
älska med ansvar. Friheten
och viljan talar om att vi kan
rikta våra liv genom insikt
och vilja, och om att det ger
en verklig och sann frihet
att kunna välja till skillnad
från att låta sig styras av sina
känslor eller behov av nya
bekräftelser. Men den vore
inget att tala om, om det inte
vore så att den faktiskt går att
öva upp, utifrån vars och ens
förutsättningar, men oavsett
utgångspunkt. Här verkar dygdetiken, psykologin och den
breda religiösa traditionen
vara eniga. Jag tänker på den
monastiska traditionen med
andliga övningar, som redan
tidigt systematiserades av t ex
Johannes Cassianus, andliga
övningar för de åtta tankarna
som man behövde identifiera
för att brottas med redan på
tankestadiet, för att så uppnå
dygden. Och jag tänker på att
dessa övningar i mångt liknar
psykologins redskap som man
ofta använder för att komma
till rätta med gränslöshet och
beroenden, kbt-behandling.
Handen på hjärtat, vet vi inte
det egentligen – att har man
ordning på sina relationer, så
har man goda förutsättningar
att också må väl. Och vet vi
inte också att om man vare sig

sviker eller blir sviken av sin
partner, så mår relationen väl,
om den har de andra förutsättningarna för detta, det
vill säga. De flesta som levt
i en relation håller troligen
med. Men säkert håller inte
alla riktigt med om vikten av
att vi som en god start i livet
behöver höra om och lära om
behovet av varsamheten i
sexualiteten och kärleken,
om vad som är en sund, balanserad och god hållning för
sexualiteten, och att man då
behöver begränsa sig och öva
sig i att sätta gränser, till skillnad från vad som man idag
ofta anför, att fullt ut våga
utforska sin sexualitet. Säkert
råder också delade meningar
kring vad som sker i oss om
vi bryter ner gränserna för
sexualiteten, inte minst i tidiga åldrar; vi bedömer risken
olika om huruvida det kan
leda till mönster i oss som
inte alltid är goda. Jag menar
att om vi för ofta bejakar våra
sexuella impulser i olika sammanhang som inte är inom
den stabila relationen, riskerar vi att senare i livet få svårt
att leva i den kyskhet, dvs det
bortväljande av annat och
andra, som krävs för en god,
och gärna livslång, relation.
Som för många fortfarande
är idealet men så svårt att
upprätthålla när det stormar
omkring oss.
Idag finns ganska många
röster som tvärtemot snarast
uppmuntrar unga människor
att testa sina sexuella gränser,
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för att därigenom försöka
ta reda på vem man är. Jag
tänker inte minst på RFSLs
sexualupplysningsfilm
för
högstadieelever, Sex på kartan, där tesen är att allt bör
testas som du är nyfiken på.
Och jag tänker på fenomen
som pekar på att vi tillskriver
värdet av sexualitet allt mindre, kvantitet i sexualiteten

går före kvaliteten i kärleken.
Jag tänker då på erfarenheterna kring Tiger Woods
och det utbredda problemet
(3-5 % av befolkningen uppskattningsvis) med sexberoende man då upptäckte i
det amerikanska samhället,
förklarad med framför allt
lättillgängligheten
genom
t ex olika datingsiter och
ofta med konsekvenser av
sönderslagna liv och familjer.
Och på de knappt 2 % av
svenska unga gymnasister,
faktiskt något fler killar än
tjejer, som sålt sex.

Att se på vart en alltför liberal sexualsyn leder, görs som
vi vet inte så enkelt, och åsikterna om det går vida isär. Jag
vet om det givetvis, och jag
respekterar verkligen de som
inte delar min syn på den
kyskhet jag beskrivit. Men
jag anser att vi har kommit så
”långt” i vår syn på vårt libido,
att inte alla människor ens

kyskhet. Den första tesen
han talade kring var att ’all
vila förutsätter begränsning’.
Vidare sa han så här, ”för att
vinna det liv du helst vill leva
(den kärlek du allra helst vill),
måste du vara beredd att förlora andra tänkbara liv”. Och
till sist, ”bakom varje dröm
ligger hårt arbete, och det
arbetet är, att välja bort det
som står i vägen för drömmen”. Moder Teresa som en
annan artikel i denna tidning
handlar om, talade i sina brev
inte så mycket om kyskheten,
men jag hittade en fras att
meditera över, ”För att kunna
se Gud i de fattiga – Änglalik
Kyskhet”. Är det, menar hon,
kyskheten som gör att vi så
glömmer oss själva, att vi frågar efter Guds vilja i den fattige, i den andre? Kyskheten
är aldrig egocentrisk, den är
gemenskap och åter gemengör någon reflektion kring skap; den är förvisso begränkyskheten och dess frukter. sande för att vi ska kunna
De första erfarenheterna, omfatta våra förmågor och
och de senare erfarenheterna inte mer än våra förmågor,
inom de goda gränserna, är ju men rätt använd hjälper den
så ofta så positiva och längtan oss att nå utanför oss själva,
efter kärlek stor.
utanför den ensamstående
och utanför det älskande
Låt oss komma tillbaka till paret.
kyskheten. Tomas Sjödin talade förvisso inte om kyskhet, Så svårt för oss som vill ha
men gav ändå en väldigt god allt, genast. Men ett så enkelt
beskrivning på den då han i recept, i bemärkelsen enkelhöstas talade på temat ”Att het, för ett gott och blomvila är att ta ansvar”, om man strande liv. 		
•••
använder citaten nedan parafraserade till kärlek, trohet,

Helgon i bön och vardag
Anna Burenius har träffat katolske broder Björn i Lund, för att prata om
vilken roll helgon har i vardagen. Precis som andra katolska bröder och systrar
lever br. Björn i en gemenskap med bön vid fasta tider; tidebön, och helgonen
blir del av både det enskilda och det gemensamma.

text: Anna Burenius

B

roder Björn är dominikanerbroder i Lund,
där han sysslar med konstnärlig verksamhet och arbetar med ungdomar och
studenter. Vi träffas över en
kopp kaffe på Pilgrimsplats
Liberiet för att prata om
helgon.
- Katolska kyrkan blir ju ofta
kritiserade för att tillbedjan
av helgonen skulle bli till
avgudadyrkan eller magi. Det
kan ju så klart urarta, men det
är inte det det handlar om.
Gud är alltid den som bär på
kraften, säger br. Björn.
Jag frågar honom vad helgon
betyder för honom och han
svarar att helgonen gör att
väldigt många dagar av året
får en speciell klang; att alla
dagar inte är lika. Eftersom
helgonen har olika status
firas antingen högtid, fest eller memorium vid, i allmänhet, deras dödsdag.
- Förutom att det färgar
tidebönen, kanske någon
av bröderna till exempel
bjuder på fin mat om det är
ett helgon som är speciellt
för honom. St Dominikus
högtidsdag till exempel innebär en stor fest för oss.

Men jag ber också till helgon,
om deras förbön, i olika situationer kan jag vända mig till
olika helgon.
Vidare undrar jag om det
finns något helgon som är extra intressant för studenter?
Han säger att det finns många och att bland annat Thomas av Aquino, dominikan
på 1200-talet, är studenternas skyddshelgon.
- Hans grej var att fråga. Han
förstod att det inte fanns en
absolut sanning inom räckhåll och gick alltid vidare med
fler frågor, djupare frågor och
ville ständigt lära sig nytt.
Vi fortsätter samtalet kring
vilka som blir helgon och
varför, och jag frågar om det
är vanligt att man har ett favorithelgon. Br. Björn berättar att helgonen är människor
som utmärkt sig, inte genom
att de är särskilt fromma eller
goda, utan genom att de har
gått en väg där de tog emot
Gud på ett väldigt personligt
plan. Och att det strålade ut
något i deras liv utifrån detta.
- Det innebär att det finns
massa olika sorters helgon.
Precis som vi här, alla är olika. Man kan på så sätt hitta

helgon som är lik en själv på
olika sätt, att ta som förebild.
När jag vidare frågar honom
vilket som är hans favorithelgon svarar han att St
Dominikus självklart betyder
mycket för honom.
- Han binder samman oss
bröder. I St Dominikus finns
mycket glädje och han hade
ett starkt förtroende i andra
människor. Det finns en lätthet runt honom.
Ett annat helgon som har
betytt mycket för br. Björn är
den romersk-katolske prästen
Don Bosco, skolbarnens skyddshelgon, som levde i Italien på 1800-talet. Han tog
hand om föräldralösa pojkar
som jobbade på fabrikerna i
Turin. Jag undrar vilket tips
br. Björn skulle ge mig om jag
vill bli ett helgon, och utan
att tveka blir svaret:
- Lev ditt liv! Var inte rädd
för att leva ditt liv, på allvar.
Lev med kyrkan och låt dig
tilltalas, genom bön, läsning
och sakrament. Ställ frågor.
Gå in i dig själv, lyssna. Alla
är kallade till att bli helgon,
alla kan gå den vägen Det
handlar om att bli sig själv.
			
•••
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Martin Bergman har utmanat sig själv och djupdykt in i en
konferens om något han inte visste mycket om. Han kom hem
med fler frågor än svar; resultatet av riktigt bra samtal.
text och foto: Martin Bergman

”

En plats där världen växer”
är en av mina favoritdefinitioner av KRISS. Efter sju
år i rörelsen tyckte jag att
det var på tiden att möta
den kristna studentrörelsen
på europanivå. Måhända var
själva tillfället, konferensen
”Living in a world of technology” något ostrategiskt
valt, eftersom mitt umgänge
med sociala medier, som det
visade sig handla om, är mer
begränsad än de flestas.

sokostnader för att flytta mer
av kommunikation och samhället online, samt potentialen av online-undervisning. Jag hade inte någon klar
bild av något av detta innan
jag for; frågorna var mer av
en okänd skog som jag stod
inför. Det verkade dock som
om de andra på konferensen
hade större förutsättningar
att värdera den här terrängen
– överallt fanns det laptops
och en del satt med Facebook
uppe t o m på föreläsninI ett Finland som snön och garna. Min rumskamrat Leo
vintern ännu inte släppt sitt som drev en webradiostation
grepp om trots slutet av mars, med chill out musik, vid sidan
på en ortodox lägergård i en av studierna, hade sin dator
glänta i skogen vid en snöbe- närmast konstant uppkopplagd sjö, utforskade vi under lad i vårt rum och jag sa hej
sex dagar vad det vill säga till hans mamma i Georgien
att leva i en information- över Skype en kväll. En eftersteknologifylld värld. Vad middag, när vi hade teknikfri
gör detta med det sociala retreat i huvudbyggnaden var
beteendet? ”Vi” bestod av ca det många som valde att sitta
35 studenter, från KRISS eu- i sina rum vid datorn.
ropeiska systerrörelser, från
Storbritannien i nordväst till Nästan varje förmiddag var
Azerbajdzjan i sydöst. Dit- det ett föreläsning av någon
lockade av teasers från inbju- inbjuden forskare om någon
dan som ”Have you ever wor- social konsekvens av inforshipped God online?”, ”Does mationsteknologi – bland
your life switch on with annat en omtalad, om ett
your computer?” och såklart, feministperspektiv på teknik
”What would Jesus tweet?”
och relationer, samt en om
hur sociala medier kan anMer djuplodande frågor som vändas för att skapa social
skulle angripas var hur vår rättvisa. Efteråt samlades vi
kommunikation har blivit i samtalsgrupper med olika
omvandlad av Internets när- frågor och redovisade vad vi
varo, frågan om Internets tagit upp för de andra i storkraft att föra fram mångfald grupp. På eftermiddagarna
och tolerans, hur tekniken var det workshopar och olika
har förändrat gemenskaper praktiska övningar. Jag var
och individer, eventuella häl- bl a med i en workshop där

vi lärde oss att lägga upp en
kampanj med verktyg från
Internet. En eftermiddag
spelade vi i grupper in små
filmer efter olika slogans t
ex ”A Technological life is
a better life”, som nu finns
på Youtube. En annan eftermiddag gestaltade vi ord
som vi hade fått, med olika
kommunikationsf or mer ;
min grupp skull dansa ordet
”smile”.
Sista dagen var det ett panelsamtal med deltagare från
olika länder som berättade
om hur de använder Internet
i sina hemsammanhang –
församlingar, studentrörelse.
Det blev ett spännande
samtal som vidgades till oss
i publiken och där lärdomar
från veckan blandades med
erfarenheter hemifrån. Hur
är det med gudstjänstfirande
i Second Life till exempel?
Tja inte så bra ifall alla inlägg
behöver modereras. Samtalsforum på Facebook kan
urarta till diskussioner mellan några få. Kanske kom vi
tillsammans mot förmodan
en bit närmare svaret på vad
Jesus faktiskt skulle twittra?
Varje person råds att bara åka
på en eller två Europakonferenser, för att sen låta andra få
chansen. Jag åker jättegärna
igen, men vill också uppmana
er andra att åka. KRISS är en
plats där världen växer; där
min värld vidgats.
•••
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SCF
europaregion
har tre anställda på
kontoret i Budapest. Inriktningen på arbetet bestäms
helt av årsmötet varje år dit
var och en av de 24 medlemsrörelserna med sammanlagt ca 30 000 medlemmar
sänder delegater. Förutom de
tre anställda som sköter utgivningen av tidskrifen Mozaik, nyhetsbrevet, hemsidan,
gör uttalanden och liknande,
finns också ett antal koordinatorer som väljs på årsmötet.
Var och en med ansvar för ett
område som är viktigt för
kristna studentrörelser som
teologi, solidaritet, genus, och
kultur och högre utbildning.
Två värdegrunder hos kristna
studentrörelsens europanivå,
WSCF-E, är interkulturell
dialog och ekumenik. På
konferensen i Finland visade
detta sig i samtalsgrupper
och gruppövningar, och i den
30 | Kriss 2011
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KRISS tillhör en världsvid organisation av kristna studentrörelser, WSCF. Här beskriver Martin Bergman hur rörelsens
värdegrunder tar sig uttryck på en europeisk konferens.

första kvällens isbrytarlekar,
den andra kvällen med landpresentationer och internationell buffé, där alla tagit
med något hemifrån och sista
dagens rörelsemarknad där
olika rörelser presenterade
sig själva. Några kvällsböner
förbereddes kyrkofamiljsvis.
Det var ju både katoliker, ortodoxa och protestanter samlade, med en del oförväntade
kombinationer som metodister från Makedonien, och
precis som i svenska KRISS,
några som inte definierade
sig som kristna.
Två andra värden för WSCF
på europanivå är social rättvisa och gender justice – lika
viktigt som ekumenik mellan
samfund och interkulturellt
utbyte är omsorgen om att
den enskilde utan rädsla för
diskriminerande normer ska
kunna komma fram med sin
röst. Diskussioner och idéer

och åsikter uppmuntras, men
ingen har tolkningsföreträde,
utan vi möts som jämlikar.
Jag tror det lämnar utrymme
för Kristus att vara med i
samtalet och leda vidare. Ett
exempel är samtalen vi hade
om Media Ministries. En
man som ledde en organisation vars strategi var att under en månad överskölja en
stad i Östeuropa med reklam
om Jesus och berättelser från
människor vars liv förändrats,
i samarbete med kyrkor som
ville vara med, höll ett föredrag tillsammans med en
man från Etiopien som drev
en kristen tv-kanal. Några var
svagt positiva och tyckte det
var bra om kyrkor i en stad
vaknade upp och engagerade
sig, andra var starkt kritiska
till hur livet i den ryska staden i informationsfilmen
beskrevs och på att sälja Jesus och socialt engagemang i
samma paket. Föredraget var

inte tip-top, men den dåliga
erfarenheten blev ändå något
som kunde vändas till en
fråga om etik kring informationsteknikens användning.
Diskussion är livsviktig och
inga åsikter förbjudna, men
alla måste få uttala sig i sin
egen rätt, och WSCF-sammanhang måste vara trygga
ställen för alla. WSCFs femte

värde är ungt ledarskap, och
det är konferenserna exempel på. Varje år arrangeras
2-3 konferenser på Europanivå vars teman bestäms
på årsmötet. Men det är inte
europaregionens styrelse som
planerar konferenserna, utan
inför varje konferens finns
möjlighet att anmäla sig till
en förberedelsegrupp (prepcom), och i värdlandet för

konferensen bildas en hostcom. Inför konferensen inbjuds också deltagarna att
bidra med sina kunskaper
genom att att anmäla sig till
att hålla föredrag och workshopar på temat och till att
vara med i panelsamtal. Även
under konferensen är mycket
uppbyggt på att lära sig av
varandra och tillsammans i
samtal och grupper.
•••

Fredsmässa i Bofors
text och foto: Jonathan Wiksten

H

ur går vi från ord till
handling? Den frågan ställdes på en samtalsdag om Gud och Anarkism i Karlstad i vintras. En
idé fick fotfäste och växte
sig mer konkret under vårens gång och organiserades
slutligen av Annika Spalde
och Elin Frändeberg. I april
samlades vi slutligen i Karlskoga för att fira Gudstjänst
utanför BAE systems Bofors
och SAAB Bofors Dynamics vapenfabriker. Vi var ett
trettiotal kristna från olika
platser och sammanhang och
började med att samlas i centrala Karlskoga. Där fikade vi
och presenterade vilka vi var
och hur idén om en fredsgudstjänst uppstått. Vi som
samlats där var en rätt brokig
skara av huvudsakligen unga
vuxna, men flera barnfamiljer
deltog också i gudstjänstfirandet. Efter en stund började vi gemensamt gå mot
fabriksområdet ungefär en
halvtimmes gångväg därifrån.
Först gick vi till företagens
gemensamma
kontorsbyggnad, ett stort blått komplex
där privat inhyrda väktare
patrullerade på taket och så
förstärkte intrycket av att
det här inte var vilket företag eller vilken fabrik som
helst. Framför huvudingån32 | Kriss 2011

gen träffade vi representanter för de två företag som
är verksamma i området. Vi
hade med oss en skriftlig
uppmaning där vi lyfte fram
exporten till diktaturer och
uppmuntrade företagen att
ta ett större ansvar än vad
lagen kräver. Vi talade kort
med Katarina Torgfors som
är informationsansvarig för
BAE systems. Jag tänkte på
hur svårt det måste vara att
representera företaget i den
situationen; hur det måste
kännas att kanske sitta på
dubbla stolar. Valet att arbeta
för något som är fel eller att
stå utan arbete kan inte vara
lätt. Kanske tänker man inte
så långt, eller så tänker man
att vapnen har en viktig plats
i världen i demokratins eller
fredens tjänst.
I fönstren stod flera av de anställda och tittade ut på vår
grupp, säkert fundersamma
över vad vi gjorde där, kanske lite oroliga över vad vårt
besök kunde komma att innebära i form av pressuppmärksamhet. Efter ett kort
samtal fortsatte vi gå till huvudentrén för själva fabriksområdet, en bevakad port
in till ett större område med
flera fabriksbyggnader. Där
började vi förbereda själva
Gudstjänsten och fick strax

sällskap av två polisenheter
som parkerade ett par meter
från vår grupp.
Vi firade en kort mässa ledd
av Hans Kvarnström, präst
från Karlstad, sjöng sånger
samt bad för fred och för
de som drabbas av vapenproduktionen i Bofors. Under tiden delades en förklaring och en uppmaning ut till
de anställda som lämnade
eller åkte in på området, till
polisen och till den personal
som åkte in eller ut ur området. Att fira mässa utanför fabriken kändes för mig
som en liten och symbolisk
handling, men samtidigt
viktig. Bönens kraft är stor
och får ibland alldeles för lite
utrymme. Samtidigt fanns
där en lite tryckande känsla,
lite lik den man får av att besöka ett koncentrationsläger
eller någon annan plats där
något stort och grymt skett.
Kanske var det bara något jag
kände för att polisen övervakade vår lilla grupp, kanske var det en stämning som
hörde platsen till. Som en
symbolisk handling lämnade
vi ett kors av salt och påskliljor (ljus) efter oss på platsen
med en förhoppning om att
ett frö till förändring och för
en mer rättvis värld såtts på
platsen. 		
•••

Stoppa vapenexporten till diktaturer, skriv under på www.demokratikriterium.nu

tecknare: Liv Strömqvist

PEPP
Tips och info från KRISS riksstyrelse
Taizéresa, 13-22 augusti
En grupp KRISSare åker i
sommar till klostret Taizé
i Frankrike. För mer info
kontakta
kristoffer.moldeus@gmail.com eller 0767756027.
”Från rättfärdigt krig till
rättfärdig fred”, Lund, 30
oktober, kl 10-15
Gudstjänst, vegetarisk lunch
samt samtal och erfarenheter
från Kyrkornas Världsråds
möte i maj 2011 på Jamaica
med Sanna Eriksson och KG
Hammar på Nöbbelövs bygata 3, Lund. Info och anmälan till lunch (senast 20/10):
agneta.carlberg@svenskakyrkan.se, 046-358854 eller
0734-485738 Arr: Norra
Nöbbelövs församling, IKT
(Institutet för Kontextuell
Teologi i Sverige), KRISS,
Lunds stift samt Sensus
Rätt Vis Helg, Umeå, 18-20
november
Har du ett pass? Grattis! Det
är nämligen ingen självklarhet, men att inte ha ett kan
vara kriminellt. Rätt Vis
Helg 2011 handlar om flyktingskap och är för dig mellan 16 och 25. Arr: Diakonia,
equmenia, KRISS, Kristna
freds samt Svenska Kyrkans
Unga. Mer info på www.rattvishelg.nu

Retreat, Åkerögården, Norrtälje, 18-20 november
För mer info kontakta annaburenius@hotmail.com
och se www.kriss.se
Teologifestivalen i Uppsala,
3-5 februari 2012
Fred och rättvisa i Israel
och de ockuperade palestinska områdena – Hur bidrar
du? Det diskuteras i en av
de strömmar som du kan
välja att delta i på lördagen.
Strömmen arrangeras av
KRISS, equmenia och IKT
(Institutet för Kontextuell
Teologi). Medverkar gör
Muna Mushahwar, läkare i
Jerusalem och Imad Haddad,
präst i Beit Sahour.
Det finns ytterligare åtta
olika strömmar att välja på,
bla om tro och politik, tro
och vetenskap samt den inre
trädgården – hur odlar vi vår
själ? Mer info och anmälan
(senast 9/12) på
www.svenskakyrkan.se/teologifestivalen

Har du betalat medlemsavgiften?
Om inte, gör gärna det genom
att betala in 100 kronor
antingen till din lokalavdelning eller till riks, bankgiro
632-0345. Avgiften är ett
viktigt stöd till KRISS verksamhet och som medlem får
du bla den här tidningen liksom möjligheter till subventionerade resor och avgifter
vid konferenser i Sverige och
världen.
Stöd KRISS
Sedan KRISS blivit av med
rikskollekten för 2012 är
ditt stöd ännu viktigare, för
att inte säga helt avgörande
för att vi ska kunna bedriva
en bra verksamhet för studenter. Om du ger minst 500
kr får du välja en av följande
presenter: 1) boken ”Ljus av
Ljus”, red. Ola Sigurdson,
2) KRISS t-shirt, storlek
S/M/L samt 3) tidningspaket
från WSCF Europa. Betala
in valfri summa till bankgiro
632-0345 och maila exp@
kriss.se för att få din present.
Tack på förhand!

KRISS lokalt
Unitas (Uppsala)

Unitas kommer till hösten
fortsätta att träffas som vanligt varje onsdagkväll i prästgårdssalen efter Stilla mässan
i Helga Trefaldighets kyrka.
Terminsstart är den 1 september. I höst har vi bland annat planerat att ha boksamtal
varannan onsdag och att bjuda in olika gäster som pratar
om olika teman. Välkommen
till en kristen gemenskap där
alla får plats! Kontaktperson Susanna Mixter susannamixter@gmail.com, 0702529945.

Umeå

Göteborg

Vi startar upp med buller
och bång i början av hösten
- håll utkik efter info på till
exempel vår facebookgrupp
GKRISS - KRISS i Göteborg, eller på vår maillista på
vilken man kan stå om man
talar om för klas@corbelius.
com att man vill det. Efter att
vi har bullrat ordentligt kommer vi att träffas varannan
söndag för program i studentprästernas lokaler i Haga
församlingshem och att
varannan måndag ha bibelstudium i varandras hem.
Välkomna att delta! Kontakt:
helena.c@mymelody.com
http://gkriss.wordpress.com

Vi är med och arrangerar
Rätt Vis Helg 18-20 november. Läs mer här: www.rat- Stockholm
tvishelg.nu Kontakt: kristof- Vill du vara med och hitta
fer.moldeus@gmail.com eller på roliga saker med KRISS
076-7756027
i Stockholm i höst? Kontakt:
sara.ytterbrink@gmail.com
Facebook: KRISS Stockholm
STYRELSE
Ordförande: Anna Burenius, Lund
Vice ordförande: Jonathan Wiksten, Göteborg
Kassör: Isak Gerson, Uppsala
Ledamot: Helena Eriksson, Lund
Ledamot: Robin Vidén, Göteborg
Ledamot: Christian Sturesson, Lund
Rörelsesekreterare: Klas Corbelius, Norrköping
Kontaktuppgifter hittar du på www.kriss.se

Lund

På torsdagar fikar vi tillsammans, lyssnar på inbjudna
gäster eller samtalar kring en
text med den kristna tron som
grund. Måndagsbön kommer fortsätta med nya, spännande uppslag under ämnet
bön. Under hösten planeras
Kafékvällar och att utvidga
det ekumeniska samarbetet.
Läs mer om våra andra aktiviteter på vår blogg, eller
på Facebook (Kafé KRISS,
psalmdygn etc.)
Oavsett bakgrund, kyrklig tillhörighet eller politisk
hemvist, träffas vi i gemenskap, med Jesus Kristus i
centrum. Är du troende,
sökare eller enbart nyfiken
på den kristna tron? Hjärtligt
välkommen! Antingen på
torsdagar kl 19:30 på Krafts
torg 12, efter Taizémässan
18:30 i Domkyrkan eller på
bön, måndagar 20:00.
Program finns på krissilund.
wordpress.com.
Kontakt:
stefan_jobb@hotmail.com,
0736-193179.
Facebook:
KRISS i Lund.

Unitas i Uppsala
illustration: Billy Alexander

U

nitas betyder gemenskap.

Vi är en gemenskap på ekumenisk grund öppen för
alla som är intresserade av
livsåskådningsfrågor. Unitas
vill vidga den kristna debatten och vara ett forum
där dialog och solidaritet är
viktiga inslag. Oavsett om du
kallar dig kristen eller något
annat är du välkommen som
medlem eller sporadisk besökare. Vi brukar träffas på
onsdagkvällarna efter Stilla
Mässan i Helga Trefaldighets

kyrka för fika, samtal och andra aktiviteter. Under våren
har vi bland annat anordnat
en resa till Taizédagarna i
Lund, samtalat om teologiska
frågor, haft skrivarworkshop,
målat Iotakors samt haft
bibelsamtal tillsammans med
studentprästerna efter den
Ignatianska modellen Lectio
Divina. Dessa bibelsamtal är
ett återkommande inslag
som kommer fortsätta även
till hösten. Planer finns också på att anordna en retreat
tillsammans med KRISS i
Lund. Unitas är också en

lokalavdelning av KRISS Kristna studentrörelsen i
Sverige. Det finns lokalavdelningar i andra universitetsstäder och varje år
anordnas nationella evenemang. För mer information
och kontakt, besök vår facebooksida (Unitas – Kristna
studentrörelsen i Uppsala)
eller maila elisabetq@hotmail.com
Välkommen!
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