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Hejsan..
Kristoffer Moldéus heter jag och jag är ny redaktör för
den här tidningen du håller i handen! Det har varit en
stor ära för mig att göra detta nummer. Jag hoppas att
du kommer att känna dig hemma.
Detta nummer kretsar kring vår nästa, vem det nu
är och hur vi ska behandla varandra. Det kan verka
självklart, men är det verkligen det? Vem är egentligen
din nästa?
Som redaktör för KRISS tidskrift om tro hopp och
kärlek behöver jag er medlemmars hjälp. Hjälp med
att skriva texter, illustrera illustrationer, ta foton med
mera. Utan er hjälp blir det ingen tidning. Stort tack
till er som har bidragit med texter och foton till detta
nummer.
Till nästa nummer vill jag att Du funderar på om du
vill ingå i en arbetsgrupp för denna tidning. En grupp
som antingen träffas på nätet eller i närmasta stad och
planerar numret. Sedan blir det lättare för mig att sätta
ihop tidningen. Intresserad ?, hör av dig till kristoffer@
moldeusmedia.se
När jag skriver detta är det september och jag är föräldraledig med min dotter Maja som jag fick i juli. Jag
och min fru Joanna har flytt Sverige och allt vad jobb
heter och befinner oss nu i skrivande stund i Stalowa
Wola i Polen. Det har varit bra för min inspiration i
arbetet med detta nummer, men till nästa behöver jag
hjälp med det från er. Ok?
Trevlig läsning och god höst önskar

Kristoffer Moldéus, redaktör
kristoffer@moldeusmedia.se
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LEDARE
VEM ÄR DIN NÄSTA?
Text: Mariusz Roland Seyda
Foto: Privat

Hei alle sammen !
Jeg heter Mariusz Roland
Seyda, er fjerde års teologistudent fra Universitetet i Oslo,
og deres nyvalgte ordfører for
KRISS. Jeg skal «titte» litt på
hva Jesu oppfordring til oss
om å elske Gud og hverandre kan bety for oss i dag.
Tidsskriftenes tema denne
gangen er nemlig: «Vem är
din nästa ?»
Først: noen spørsmål og
definisjoner som kan kanskje
hjelpe oss til å danne oss et
mer helhetlig bilde.
Hva er «NESTEKJÆRLIGHET» ?
Hvorfor trenger vi begrepet
«nestekjærlighet» ? Kan
dette tyde på en begrensning
? Fordi kjærlighet kan være,
eller tidligere - på Jesu tid kunne ha blitt forstått som en
måte å forholde seg kun til
de nærmeste eller utvalgte i
ens liv, som kjæresten, kona,
foreldrene, søsken, barna og
muligens vennene. Dette i
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seg selv er jo en nokså omfattende liste. Men kan NESTE
- kjærligheten bidra til å utvide våre – kanskje litt for
snevre – grenser og kategorier?
Er det ikke slik at vi , om vi
vil eller ei, ofte tar våre forbehold vilkårlig , setter opp
bestemte vilkår for dem som
vi vil forholde oss til, relatere
oss til ? Ubetinget kjærlighet
er noe vi mennesker gjerne
tenker bare er mulig i forhold
til de som står oss aller nærmest, oftest mellom barn og
foreldre. Men selv i forholdet mellom barn og foreldre er
det ikke så lett for de voksne
å elske ubetinget, det er lettere for barn å elske uten å
stille krav tilbake. Barn elsker
sine foreldre ubetinget, det
meste av tiden. De glemmer
eventuelle ubehageligheter
nærmest umiddelbart. Og
dermed er det ikke ofte vi må
be et barn om tilgivelse. For
behovet for tilgivelse vil tyde

på mangel på kjærlighetsforbindelsen og nødvendigheten av gjenopprettelsen
av denne.
«Da kalte han til seg et lite
barn, stilte det midt iblant
dem og sa: «Sannelig, jeg sier
dere: Uten at dere vender om
og blir som barn, kommer
dere ikke inn i himmelriket.»
(Matt.18,2-4)
Slik jeg ser det, er tilgivelse
grunnleggende ,og et nødvendig bud og prosess, for , ja,
KJÆRLIGHETEN. Kjærligheten er nødvendig for at
man skal kunne tilgi. Tilgivelse er som å gjenskape en
naturlig forbindelse mellom
alt og alle. Det er som å sørge
for en helhet i Guds skaperverk. Alt kommer på sin rette
plass, ikke nødvendigvis geografisk, men spirituelt, åndelig.
Dette handler om harmoni
og fred, som er gitt av Gud.
Handlinger som ikke kommer av kjærlighet forstyrer
denne ordenen.

Jeg vil påstå at alle de ti
budene er gitt oss for å kunne
bevare denne harmonien.
Der det største av alt er kjærlighet.
Hvorfor måtte disse budene
defineres i det hele tatt?
Hvorfor snakker Jesus om
viktigheten av kjærligheten
til vårt neste ?
Kunne det være den viktigste delen av oppskriften til
Guds Rike på jorden ?
Om jeg spør: Kan jeg, og bør
jeg, virkelig elske flere enn jeg
gjør ? Så svarer Jesus veldig
tydelig: JA.
Om jeg lurer på om det er
mulig å opprettholde en
kjærlig relasjon med mine
omgivelser tross alt jeg opplever og blir utsatt for,
f.eks. påkjenninger, ubehag
,smerte, lidelse, forfølgelse,

hat, så mener Jesus at det er
mulig. Han oppfordrer oss til
å være tålmodig, utholdende
og elske uansett.
”Hvor mange ganger skal
min bror kunne forgå seg
mot meg, og jeg likevel tilgi
ham. Så mange som sju?”
Peter tenkte nok at det fikk
være grenser for hvor mange
ganger man skal tilgi sin bror.
Han strekker seg langt lenger
enn det som vanlig var med
sitt forslag om 7 ganger. Slutt
å tell, sier Jesus. ”sytti ganger
sju!” (Mat.18:21)
Dette er veldig tydelig budskap, er det ikke ?
Nå kan vi gjerne gå over til
spørsmålet om hvem jeg skal
elske, og hvem jeg skal vise
min kjærlighet til. Og om
nødvendig, hvem skal jeg
tilgi?

HVEM ER MIN NESTE ?
Eller det kanskje like greit
å spørre: Hvem er ikke min
neste ?
Her tenker jeg ofte på
HVEM hadde Jesus valgt å
omgi seg med i dag ?
Altså: Om vi tenker at det
banebrytende og for mange
truende var å være inkluderende ovenfor spesielt de mest
utstøtte Så er det kanskje et
pekepinn.
Hvem er i dag marginalisert,
utstøtt, lavest på sosial rangstigen ?
Ledaren fortsätter på s 22
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Vem är egentligen
vår nästa?
Text: Isak Gerson

Vem vår nästa är kan verka som en ganska enkel
fråga, men om vi tänker tillbaka på kristendomens ungefärliga 2000 år kan vi enkelt se att vi
inte alltid haft så rätt.

Kristna har i många perioder betett sig illa mot olika grupper i samhället och hittat teologiska
rättfärdiganden för detta. Att kristendomen accepterat olika patriarkala samhällen rakt av är ingen hemlighet. Kvinnor kan fortfarande inte, enligt de teologiska reglerna, leda vissa av våra kyrkor. Och i praktiken utestängs de från ledarskapet i ännu fler. Det var inte så längesen kyrkan jag
växte upp i, Svenska kyrkan, ens tillät dem att bli präster. Kvinnor har osynliggjorts i vår teologi
och våra församlingar. För bilden av vår nästa har främst varit en man.

Under slaveriets tid sågs
knappast de svarta som vår
nästa. Det fanns massor av
sätt att rättfärdiga det. De
svarta sågs som för korkade,
som för barbariska och för
omänskliga. De kunde ju
omöjligtvis vara vår nästa.
På det sättet rättfärdigade
kristna i stora delar av
västvärlden ett förtryck som
varade i sekel och fortfarande påverkar våra samhällen. Idag är det, tack och
lov, väldigt kontroversiellt
att påstå att svarta människor inte är de nästa vi ska
älska och tjäna som kristna.
Men har vi lärt oss något?
I boken “Jordens herrar”
redogör den kristne Pelle
Strindlund för hur slaveriet
som påtvingades de svarta
rättfärdigades intellektuellt.
Strindlund visar också
hur många av argumenten
använts precis på samma
sätt för att rättfärdiga vårt
samhälles behandling av
icke-mänskliga djur.
För vad är det egentligen
som bestämmer vilka våra
nästa är? Är det intelligensen? Är det förmågan
att fungera i samhällen? Är
det möjligheten att känna
kärlek och empati? När vi
drar en sådan gräns måste
vi också konfrontera våra
egna fördomar och ta reda
på hur icke-mänskliga
djur egentligen är.

Kapitlet “Monkeys are
people too” i boken “Superfreakonomics” visar att
apor väldigt enkelt kan lära
sig hur pengar och handel
fungerar. Många apor kan,
med hjälpmedel som tangentbord och teckenspråk,
lära sig hålla ganska bra
diskussioner. De kan ha både
samhälleliga och kärleksfulla relationer. Forskning
på hönor visar att de har en
väldigt stark förmåga till empati (och när det kommer till
empati har mänskligheten
som helhet knappast mycket att skryta om). Det här
är bara exempel. Ett större
men overifierat mönster
verkar vara att de flesta ickemänskliga djur är smartare
och mer samhälleligt välfungerande än vi tror. Och
vem som har haft ett större
husdjur kan förneka det?
Men det var inte vetenskapliga upptäckter eller studier
av svarta slavar som gjorde
att vi övergav slaveriet. Det
var en hård kamp för en
förändring i värderingar och
synsätt. Hur vi ser på vår
nästa visar verkligen hur våra
värderingar påverkar vår omvärldsuppfattning. Att den
tidens vita såg svarta som
korkade och djuriska var inte
för att svarta på något sätt
utstrålade de egenskaperna.
Det var för att de i sitt makt
perspektiv medvetet eller
omedvetet valde att se svarta
på det sättet. De valde vad

som var bekvämt att se framför vad som var rätt att se.
Men för att slippa det misstaget finns det ett bra sätt
att definiera vilka vi som
kristna ska älska och tjäna.
Vi kan glömma sorteringar
som utgår ifrån intelligens,
styrka, makt och utveckling.
I förlängningen kommer de
alla att leda till en ordning
som utgår ifrån den starkes
rätt. Istället kan vi fråga
oss samma sak som den
klassiske filosofen Jeremy
Bentham när vi diskuterar
vem som är vår nästa: “The
question is not, Can they
reason? nor, Can they talk?
but, Can they suffer?”
PS. Ett par tips. För mer
information om kristen
vegetarianism, kolla in den
kristna vegetariska föreningen Vildåsnan www.vildasnan.se och köp eller ladda
ner den kristna vegetariska
kokboken http://svkunga.
se/globalt/2013/08/kristen-vegetarisk-kokbok/
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En längtan efter att var nästan
Text: Åsa Lundström

Jag sitter och tittar på de andra
över bordet. Mina arbetsgivare.
Som idag, eller egentligen mycket
tidigare, har bestämt sig för att
säga upp mig istället för att rehabilitera mig. Det har varit ett fruktansvärt år, och de har inte precis
gjort det bättre. De har trakasserat
mig, skrämt mig och på alla sätt
använt sin maktposition. För den
har de, ingen ska säga något annat.
De hade kunnat hjälpa mig, istället
har de gjort allt värre. Och även nu
gör de allt värre. Vem vill ha någon
som inte kan arbeta fullt ut? Vem
vill ha någon som varit sjukskriven
länge? De hade kunnat hjälpa men
de gör allt värre.
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Jag sitter där och paniken kommer inom mig. De vill verkligen säga upp mig. Visst, de har
sagt något liknande tidigare,
men nu så menar de verkligen
allvar. De menar verkligen allvar och jag blir alldeles stel i
kroppen. De vill verkligen bli
av med mig. Så fort det bara
går. Nu.
De tittar på jobb och hittar inget. Jag säger, ni har inte letat
efter interna jobb. Ni kan inte
säga upp mig efter att bara ha
tittat på jobb under en förmiddag. Jo, det kan de visst det. För
de vill få bort mig, så snabbt
det bara går. Och ju snabbare
ju bättre är det, för det ger mig
ju ingen tid att fundera eller
samla information.

Så jag gör det jag kan de närmaste mötena och dagarna. Jag
kämpar emot. Jag argumenterar, visar på olika alternativ, nya
jobb. Det gäller att alltid ha nya
förslag, nya alternativ för att
stoppa processen om möjligt.
Så jag beväpnar mig med nya
texter om arbetsrätt från min
gamla kursbok i arbetsrätt från
Förvaltningsprogrammet, med
nya idéer om hur de ska kunna
hjälpa till med att rehabilitera
mig. För det är det som de inte
vill göra. Det är tydligt. De vill
ställa mig på bar backe utan att
jag har fått rehabiliteringen.
De har makten, och de tvekar
inte att använda den. Och
jag vet det. Så jag har bara en
tanke i huvudet. De ska inte
få mig billigt. Det kanske blir
som de vill men de ska inte få
det utan kamp. De ska få se
hur det är att ha med en högskoleutbildad person att göra.
De ska inte få mig billigt.

Foto: http://luvele.blogspot.no/2010_06_01_archive.html
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Hata välgörenheten
Text: Jonathan Wiksten

Skulle det vara otänkbart att
höra Jesus säga ”Ni har fått
lära er: Ge av ert överflöd.
Men jag säger er: Hata välgörenheten” När Jesus pekar
på kvinnan som ger av sina
sista kopparslantar gör hen
nästan det.
Efter att jag hade betalat
mina räkningar idag råkade
jag läsa en artikel från räddningsmissionen. Min bankdosa låg kvar på skrivbordet och
den är nyckeln till både pengar jag behöver och till pengar
jag klarar mig utan. Jag kan
välja att låta de resurser de
pengarna är knutna till ligga,
eller inte och det finns ett
system och en våldsapparat
som gör det möjligt för mig
att behålla de pengarna som
kunde ha blivit mat, blöjor
eller en gomspaltoperation.
Oavsett om jag väljer att ge
bort något av mitt överflöd
eller inte är det ett faktum
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som äcklar mig. Att min rätt
till egoism värderas högre än
andras rätt till livets nödtorft.
Kanske skulle jag inte äcklas av den tanken om inte
mitt eget hyckleri gjorde den
brännande aktuell.
Vi som är rika (eller relativt
rika) som samlar på hög och
sen ger av vårt överflöd, vi gör
ingenting utöver det som en
borde kunna förväntas av oss.
Bill Gates gör inget extra-ordinärt när hen ger miljarder
till välgörande ändamål. Bill
Gates sitter fortfarande på
aktier som ger henom miljardvinster genom ett system
(elektronik-industrin) vars
konsekvenser är slaveri och
fattigdom. Om jag ger nån
hundralapp till Göteborgs
räddningsmission gör jag
inte mer (om inte mindre)
än vad som är anständigt. Jag
drar fortfarande fördel av ett
kolonialistiskt, rasistiskt, pa-

triarkalt system som håller
människor i fattigdom.
Kvinnan med kopparslantarna har knappt det hen
själv behöver men ger ändå,
för mig är hon en bild av vad
sann solidaritet innebär, att
ge av sig själv (det en själv
behöver) i förhoppning om
att Gud (eller Kristi Kropp)
kommer att sörja för att en
inte behöver gå hungrig,
frysa eller inte ha blöjor till
sina barn. Att vi som kyrka
inte svarar på det hoppet är
så jävla ruttet.

Samfund som tjänar utstötta
- ej medelklassen
Text: Per Herngren

Under en påskfest i ett av kollektiven här i Hammarkullen träffade jag Karolina och Steven från
Lutherska Kyrkan i Costa Rica. Steven arbetar i kyrkan med transpersoner och homosexuella. Och
han presenterade sig själv som bög. Karolina arbetar i en landsortskyrka med urinvånare, hon presenterade sig som urinvånare.
Lutherska kyrkan i Costa Rica har valt att bara jobba med utstötta. De har slopat allt vanligt tonårsarbete och allt vanligt pensionärsarbete. Ingen vanlig söndagskola. Allt kyrkligt arbete är med utstötta grupper. Förutom urinvånare, homosexuella och transpersoner jobbar kyrkan med immigrantarbetare på plantagerna och med fattiga.
Ett helt samfund har tagit detta drastiska beslut: Vår kyrka behövs inte för att serva medelklassen.
Medelklassen klarar sig. Vi behövs för de utstötta!
Kyrkan vågar dessutom göra sig jämlik med Costa Ricas parlament och regering. Costa Ricas lag
erkänner inte äktenskap för homosexuella. Lutherska kyrkan i Costa Rica har då gått före staten och
infört äktenskap för homosexuella. Det är en kyrka som vågar regera!
Ifall ni kan spanska finns det en facebookgrupp för Lutherska kyrkan i Costa Rica.
Läs och kommentera andra artiklar av Per Herngren på bloggen:
Motstånd & befrielseteologi
http://befrielseteologi.blogspot.se/

“You are my brother. I love you Aeko! Please
accept this gift as a token of my love, and remember me as your brother.”

Text: Are Kaspersen

Jag var tjugo år gammal och
på väg att lämna ett litet
samhälle i Söderhavet där
jag under fyra månader levt
och gjort praktik som engelskalärare. Jag reste från en ö
så outsägligt vacker, från bybor och vänner som mött mig
med så många varma leenden
och skratt, från sånger, sagor
och minnen som ännu lever
kvar i mig.
Jag reste från dig, du som
kallade mig Aeko (“örn”) och
broder. Du visade mig gästfrihet och delade mycket med
mig, i kollegiet och i bylivet.
Du bjöd in mig till ditt hem
och till ditt klassrum. Du
lärde mig sånger och kom
förbi med brödfrukt, min favorit. Men du visade dig också vara en våldsam man. Du
slog dina elever inför mina
ögon, inte bara en, utan många gånger. Jag hatade dig då
och fick bita ihop för att inte
rusa upp och slå dig tillbaka.
“Den som älskar sin broder
förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.
Men den som hatar sin broder
är i mörkret; han vandrar i
mörkret och vet inte vart han
12 | Kriss 2013

går, ty mörkret har gjort hans
ögon blinda.” - 1 Johannesbrevet

hälle, med vår koloniala historia och i dina ögon urartade
utveckling, var för stor.

Tolv år senare står jag inför
en flytt i Stockholm och står
och plockar i förrådet, när
jag finner en tunn papplåda
som innehåller en skör bricka
av glas, med små skärvor av
pärlemo fästa på undersidan.
Tecknet på din kärlek och
tillgivenhet.

Är jag din broder? När jag
tittar på glasbrickan och vet
att den var en gåva till dig
från din mor, och att du sedan egenhändigt klistrat fast
pärlbitarna, väts mina ögon,
för jag ser dig för mitt inre
som det barn du en gång var.
Fostrad och straffad in i den
traditionella hierarki som du
kom att vörda så högt.

Jag vet inte vad jag avskydde
mest; din våldsamhet eller
min passivitet. Mina tafatta
försök till dialog, eller de
maktordningar som präglade
bylivet och skolan. Dina
förbryllade svar, min vanmakt, eller bristen på resultat. Vansinnet i att undervisa
barn med hjälp av våld är för
mig så uppenbart fel. Men för
dig, och för de flesta av våra
kollegor, var det så självklart
rätt. “Here in Samoa we
teach with the stick.” Inte
bara barn, utan även kvinnor
fick stryk. Och kvinnor slog
barn och barn slog varandra.
Fa’a Samoa; traditionen, var
så mycket viktigare för dig
än mina idéer, och din skepsis mot mitt europeiska sam-

Jag har tröstat mig med att
jag var tydlig med min ståndpunkt, att jag försökte föra
dialog och att våldet åtminstone minskade eller upphörde där jag för tillfället
befann mig, i hem eller skola.
Men jag gjorde inte tillräckligt.
När jag kom till Sverige lät
jag tatuera in ett tecken på
min handled, en påminnelse
om att de maktstrukturer
som i mina ögon var så uppenbara i din tradition också
ligger inbäddade i min, men
då är svårare för mig att urskilja. En påminnelse om
hålla ögonen öppna, om att

även jag är indragen, om
att mörkret alltid finns närvarande, också inom mig.
Är vi bröder? Om du frågat
mig för tolv år sedan hade
jag svarat nej. Jag smakar på
mitt nej och känner min besvikelse över en vuxen människa som inte reste sig över
traditionen och mot maktordningarna. Jag känner vreden blossa i mina kinder och
frågan framstår som absurd.
Jag blir kvar i mitt nej och
inser att jag står i ett mörker.
Så smakar jag på ett ja och
återkommer till bilden av
dig då du själv var ett barn.
Jag minns den långa trästör
som jag bar under min tid
med er för att kunna försvara
mig mot hundarna. Som djur
stod de lägst i hierarkin och
fick stryk av både vuxna och
ungar. De vittrade min rädsla och högg mot mig med
öppna käftar när de kom åt.
Jag fäktade med staven och
sprang en gång rakt ut i havet
för att skydda mig vid en attack. En annan gång dök du
upp och hundarna backade.
Efter det gick jag ogärna själv
den timslånga vägen längs
stranden till byn och skolan.
Under min första vecka var
varje eftermiddag min stav
försvunnen. Jag fick förklarat
för mig att det var eleverna
som gömt den, av rädsla för
att jag skulle använda den
mot dem. Men sedan barnen
lärt känna mig lät de mig be-

hålla min “stick”.
Jag undrar om du ännu bar
barnets rädsla inom dig, om
än undermedvetet, och om
det kanske var därför du
hyste sådan kärlek till mig.
För att barnet i dig visste att
jag aldrig skulle slå. Fastän du
som vuxen man och lärarkollega var min meningsmotståndare, och fastän du skrattade avfärdande åt mina
trevande försök att bringa
ordning i klassrummet när
jag undervisade.
Vid ett tillfälle satt din syster
och väntade vid min hydda.
Du tyckte att vi borde gifta
oss. Varför ville du gifta bort
din syster till mig? Var det
pojken inom dig som talade?
Som bad mig att ta hand om
din syster.
Jag fingrar på glasbrickan
och bestämmer mig för att
på nytt ta emot den. Som en
gåva och en bön från dig, ett
tecken från en rädd pojke till
en annan. Som ett vittne om
det ljus som alltid glimrar
inom oss, inom alla individer
jag möter, även när mörkret
skymmer sikten. Våra vägar
korsas nog aldrig igen, men
jag ska aldrig glömma din
ömsinthet och din tillit, men
aldrig heller din grymhet.

slå. Om jag hade mött dig
här i Stockholm idag hade
jag inte tvekat att anmäla dig
till polisen. Jag ber för barns
och kvinnors trygghet - i ditt
land och i mitt - och jag vet
att kampen fortsätter bland
er, bland oss och över hela
den bebodda världen. Men
jag ska minnas dig som min
broder, ännu en förlorad pojke. Och jag ska försöka hålla
mina ögon öppna för dig i
män som jag möter. Jag ska
påminna mig om att jag lika
gärna kunde ha varit du.
Jag ber att mörker inte ska
skymma sikten och när jag
nu tar emot dig som ett barn
och som en broder är det
utifrån vissheten om en nåd
som genomlyser världen med
en kraft och intensitet vi bara
emellanåt kan ana. Vi fick
ana den i varandra. Om det
vittnar din gåva till mig och
mitt ja till dig.
/Aeko, din broder

Jag hoppas innerligt att din
syster idag lever med någon
som inte bär hand på henne,
och jag ber att du ska finna
motivation och mod att sluta
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Den barmhärtige samariten

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att
vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela
ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” För att
visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade
Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet
av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där
halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick
förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och
gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av
medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han
upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han
fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala
dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade:
”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”
(Luk 10:25-37)
“It is all done with words and images. The process begins with creating stereotyped conceptions of
the other, dehumanized perceptions of the other, the other as worthless, the other as all-powerful,
the other as a fundamental threat to our cherished values and beliefs. With public fear notched
up and the enemy threat imminent, reasonable people act irrationally, independent people act in
mindless conformity and peaceful people act as warriors.” (P. Zimbardo)
Kärleken från Gud
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av
Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom
honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son
som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud.
Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har
gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna
om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror
på den.
(1Joh 4:7-21)

What can I do with my obsession?
With the things I cannot see
Is there madness in my being?
Is it wind that blows the trees?
Jag hör våndan, inte bara i orden, när Martin Smith sjunger. Du vet att mina fem senaste år
handlat om detta. Du vet också att jag tidigt rycktes med i något annat. I filosofernas
utmanande och förvirrande upplevelser av det allra första steget, den psykologiska insikten
om att det finns någon utanför det egna jaget. Uppvaknandetsom fick mig att uppleva min
egen ofullkomlighet. Obehagetsom mötte mig i små steg, ofta oväntat och ologiskt. Det
hängde kvar i sin oförklarlighet. Obehaget krävde svar. Det tog mig nästan sju år. Sen förstod
jag och plötsligt såg jag dig alldeles tydligt. Det var på Regeringsgatan. När du berättade för
mig att du älskade mig, trots att jag inte alls är så underbar som alla andra som jag vet redan
står dig nära, grät jag. När jag förstod att du älskar mig till det vanvettigas gräns så svävade
jag fram. Folk på bussen frågade om jag hade träffat någon ny. Ibland skrattade jag högt när
jag svarade att det inte var så. Vi levde i den lyckliga bubblan. Du och jag. Du tatuerade min
själ med din kärlek. Jag ristade in ditt namn i mitt hjärta. Du såg sidor hos mig som ingen sett.
Du lärde mig att se på andra med nya ögon. Kärleken från min sida svalnade ibland men du
lyckades alltid älska mig tillbaka. Det kom en dag när du ville att jag skulle bära dina kläder.
Lite magstarkt, men jag ville inte vara sämre än att jag kunde prova. De funkade bra även om
de skavde i sömmarna. ”Låna mina glasögon”, sa du sen. Det var jag inte alls beredd på. Jag
fick ju mina första när jag var 20 och hade bytt dem regelbundet. ”Andras glasögon brukar
inte passa”, sa jag. Du lämnade frågan och det gick ett par år. Men sedan frågade du igen.
”Låna dem en dag bara”. Jag har burit dem från och till i några år nu. Jag hade rätt. De passar
inte alls. Ofta ser jag suddigt. Ofta ser jag saker jag inte vill se och jag får huvudvärk.
Människorna ser annorlunda ut och de är nakna. De har varken kostym, keps eller
galonbyxor. Världen ser inte ut så som jag ser den genom mina egna glasögon. Därför väljer
jag ofta att bära mina och jag är glad att du är ok med det. När jag bär dina glasögon ser jag
djupare in i människors ögon, jag ser bakom orden. Jag ser andras längtan efter kärlek. Jag ser
barnen som biter ihop för att inte gråta. Jag ser hur de ensamma försöker få dagen att gå. De,
som ingen vill umgås med och som aldrig blir bjudna på fest.Jag ser hur många det är som
kämpar för att passa in. Jag kan känna smärtan hos de människor ingen ser. De, vars namn
inte ens finns skrivet i något papper. Och jag ser vad du skrivit på insidan av glaset: Hon och
han är min nästa.
Du vet,
av Majrut Lundström 2013

Foto: http://essediemblog.com/2011/02/09/fear-of-losing-connection/

Vem är min nästa?
Jag behöver Dig!

Text: Susanne Fäldt

”Grundordet Jag- Du kan
bara uttalas med en människas hela väsen. (…) Jag blir
till i förhållande till Duet; i
det jag blir till som Jag, säger
jag Du. Allt verkligt liv är
möte.”
Martin Buber (1921)
När jag fick frågan om jag
ville skriva en kort betraktelse med utgångspunkt i
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frågan ”vem är min nästa”
väcktes på en gång frågor
hos mig som både handlade
om hur generös jag verkligen
i praktiken och vardagen är
med att definiera andra människor som min nästa och
huruvida jag lyckas med att
vara den sortens medmänniska jag önskar att jag vore.
Detta är nog inte så konstigt;
frågan om vem min nästa är

blir lätt blir en fråga om mitt
ansvar gentemot andra. Hur
behandlar jag den jag definierar som min nästa? Vem
räknas? Hur långt sträcker
sig min solidaritet och var får
det, eller vad borde det få, för
konsekvenser? Gör jag tillräckligt? Är jag tillräcklig?
Frågan om vem som är
min nästa trampar på mina
ömma tår, hittar ömma

punkter i samvetet. Ansvaret
för nästan blir ett krav och
mitt handlande (eller brist
på handlande) blir till prestationer i medmänniskans
tjänst. Och kanske är det
nödvändigt att befinna sig
där ibland, att uppmärksamma alla dåliga samveten och
tillåta att kraven på att bli en
tålmodigare, generösare, mer
kärleksfull medmänniska gör
sig påminda, men det får mig
samtidigt att stanna upp vid
mig och mitt; jag recenserar
min egen vilja och förmåga
att hjälpa, min egen betydelse
i andra människors liv.
Min kompis Catrin bor med
man och barn i ett trevligt
hus i en stad några mil från
Stockholm. Vi ses ganska
sällan, men vissa dagar hörs
vi på telefon och pratar om
ditt och datt, jobb och barn
och uppsatser och om kärleken och livet och Gud. Idag
var en sådan dag. Catrin och
jag pratade och hon berättade om hur hon nyss kunnat
hjälpa en av sina vänner i en
jobbig situation och hur bra
det hade känts att få vara en
medmänniska.
Jag tänker att just detta pekar
på att frågan om vem som är
min nästa även innehåller en
annan dimension, ett perspektiv som inte handlar om
krav,
tillkortakommanden
och prestation, utan om just
detta att få lov att vara en

medmänniska till någon.
Sett från denna vinkel är
”Vem är min nästa?” inte reducerad till en fråga om vad
jag betyder (eller tycker att
jag bör betyda) för min medmänniska utan också vad
det betyder för mig att ha
en medmänniska, en nästa,
att förhålla mig till. Vad betyder det för mig att det
finns någon som jag ibland
kan göra något för? Känna
någonting för?
Och jag tänker att det betyder ...allt.
” Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer
från Gud, och den som älskar
är född av Gud och känner
Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek.” 1 Joh 4:
7-8
”Ingen har någonsin sett
Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och
hans kärlek har nått sin fullhet i oss.” (1 Joh 4:12)
Huvudbudskapet i första Johannesbrevet är att Gud är
kärleken och att ett liv i tro
på Gud är ett liv i kärlek.
Martin Buber skriver om hur
vårt innersta och mest egentliga Jag, först kan bli till i
mötet med ett Du. Att vi blir
helt sanna som människor
först i mötet med ett Du. Jag
tänker att både Martin Bubers tankar om mötet mellan

människor och verserna från
Johannesbrevet har en hel
del att göra med vem vi säger
att nästan är. För att någon
kärlek överhuvudtaget ska
kunna väckas eller växa inom
oss behöver det finnas någon
gentemot vilken denna kärlek kan riktas, vi är helt enkelt beroende av att det finns
andra människor, ”nästor” att
förhålla sig till för att vi själva
ska kunna vara mänskliga.
Här handlar relationen till
nästan inte längre om plikt
eller krav utan om tacksamhet. Tacksamhet över att det
finns någon någonstans som
ibland behöver mig; min
hjälp, min omsorg, min blick.
Tacksamhet över att jag inte
är beroende av perfekta prestationer eller relationer för
att ett möte med en medmänniska ska kunna äga rum.
Om Gud är kärlek och jag
vill göra plats för Gud i mitt
liv behöver jag ge den del av
kärleken som bor i mitt eget
hjärta utrymme att växa.
Och för att kärlek ska kunna
väckas eller växa inom mig
behöver det finnas ett Du
gentemot vilken denna kärlek kan riktas.
Plötsligt är min nästa den
som gör relationen till Gud
möjlig.
Plötsligt är min nästa livsviktig.
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FESTIVALEN INSTÄLLD. Tyvärr blev anmälningarna för få för att kunna genomföra en festival.
Cred till alla er inbjudna artister, workshopshållare, studentpräster, m fl som generöst givit av engagemang och tid, och varit beredda att ändå komma, om vi så bara skulle bli en handfull.
Johannebergs Missionskyrka, Göteborg
4-6 oktober
GUDSBILDER
Josefin Dahlgren - Om Guds förhållande till djuren.
Marie Fahlén - Inkulturation, främst om hur bilden av Jesus varierar mellan olika sammanhang.
Om varför, om det finns gränser för variationen.
Mikael Fälthammar - Gud i ortodox tro.
Nils Gustavsson - workshop om Gud och film
Marta Gustavsson - “Till vår avbild, lika oss.” Om hur lika Gud vi egentligen är, och på vilket sätt.
Om likhet och skillnad i ontologiska och etiska termer.
Ifrah Hassan - Islams gudsbild
Fredrik Ivarsson- Vad innebär det att vara skapad till Guds avbild i början av 2000-talet?
Ulla-Stina Johansson - I gränslandet mellan psykologi och andlig vägledning om “bilders” betydelse i människans gudsrelation. Människans behov av “bilder”, Skillnader mellan olika människors bilder, föränderlighet av gudsbilder hos enskilda människor (, grupper, tider, kulturer),
Kriser när gudsbilder och självbilder upphör att ge vägledning i livet.
Mats Råsmark - Queerteologi och Gud
Alexander Ringbäck - Spelar på lördagkvällen
Har du bara möjlighet att stanna en dag, så kan du köpa ett dagspass för 100 kr.
Ange när du kommer i anmälan så vi vet hur mycket mat vi ska göra, och så.
Vi vill inte att pengar ska vara ett hinder för någon att delta, varav den redan låga deltagaravgiften. Vill du delta i festivalen men har en ekonomisk situation som gör det omöjligt att betala hela
deltagaravgiften på en gång, så finns en viss möjlighet att göra undantag. Hör i så fall av dig till
exp@kriss.se!
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Seniorfriends-intervjun:

Eva Brunne

text: Kristoffer Moldéus foto: Bea Tigerhielm

Genom åren har många medlemmar kommit att bli framträdande personer inom kyrka, politik, akademi och kulturliv. Vi får här ta del av och låta oss inspireras av deras tankar och erfarenheter. Denna
gång får vi träffa Eva Brunne, biskop i Stockholms stift. Hon minns tiden i KRISS som en alternativ
församlingsgemenskap där alla fick plats. Hon ger också KRISS råd inför framtiden.

Eva Brunne blev medlem i
KRISS 1975 och är fortfarande medlem. På 70-talet i
Lund blev KRISS en alternativ församlingsgemenskap
när de inte tyckte att de fick
utrymme i de territoriella
församlingarna.
Vad har KRISS betytt för
dig?
-Det blev så högt i tak
som det ska vara i en kyrka.
Det fanns utrymme för att
provtänka och det fanns
utrymme för den säkra tron.
Tro och politik hängde ihop
med självklarhet. Chileprojektet, ekologiprojektet, kvinnoprojektet och bibelprojektet blev tydliga markörer för
att tro och politik var oupplösligt förenade. KRISS var
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en rörelse som kyrkliga ledare
lyssnade på.
KRISS bidrog till att Eva
Brunne ville finnas kvar i kyrkan och bejaka sin kallelse.
-Några av oss sa att kyrkan
behöver förändras och det
var vi som skulle göra det.
Och något har vi väl bidragit
med för att vi stannade kvar,
istället för att ”köpa orgel och
starta eget”.
Eva Brunne tillbringade
mycket tid i LuKRISS
lokaler på Tomegapsgatan i
Lund. Där pågick det samtal
långt in på nätterna och
mässa firades ofta. De studiekompisar som hon umgicks
med var alla med i KRISS.
Vintermötena och helgerna

på Hjortsbergagården hade
alltid teman som höll ihop
tro och politik.
- När jag tänker på det i efterhand, så var det en sådan
självklarhet att sambandet
aldrig nämndes. Kvinnoprojektet blev särskilt viktigt
för mig. Där tog vi hand om
kvinnohistorien och läste
feministteologi. Då, på 70-talet, pågick ju fortfarande en
debatt kring huruvida kvinnor skulle kunna vara präster.
Internationellt avgörande
KRISS hade många internationella kontakter i bland
annat Latinamerika och i
Mellanöstern. Mötet med
studenter från olika delar av
världen blev avgörande för
Eva Brunnes kyrkosyn.

- Kyrkan var och är större än
den jag själv finns i.
Tidningens tema detta nummer är Vem är din nästa? Så
Eva Brunne..
Vem är din nästa?
- För mig är min nästa den
som behöver mitt stöd och
min hjälp.
Unna dig gemenskap!
KRISS finns till av om med
studenter runt om i Sverige
och Eva Brunne tycker att
studenter ska engagera sig i
KRISS för att under några
år unna sig en gemenskap

av likar där man får testa,
provtänka om kyrkans framtid och be.
Har du några råd till KRISS
inför framtiden?
- KRISS ska aldrig ge upp
sammanhanget mellan tron
och liv, mellan bön och samhällsengagemang. Se till att
odla de internationella kontakterna och visa att vi är delar av en större helhet.
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Her må jeg være veldig tydelig at for meg er det absolutt ALLE som er mine medmennesker. Men
det er nettopp vårt selektivitet, som også fantes på Jesu sin tid, som er med på å ekskludere alle som
skyller seg ut.
Så hvem er disse menneskene som er «ikke verd vårt kjærlighet», som vi vil så gjerne frata verdighet,
rettigheter, og noen ganger til og med liv ?
La meg tenke. Minoriteter kanskje. Her i Norge er det mange debatter rundt Romfolket, og deres
levemåte…
Alle hjemløse, rusmisbrukere, kriminelle, prostituerte. (Så langt så er det ikke noe særlig annerledes
enn på Jesu sin tid). Har vi noen nye grupper i dag ? Det er veldig aktuell med debatter rundt
HBTQ (homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og queer-personer), ikke minst i kristne miljøer
der likestilling mellom oss mennesker er forstått på flere måter og vekker sterke følelser også angående hva bibbelen ”sier” om dette.
De innsatte i fengsler er også et veldig ømt punkt. Og det mest tabubelagte er vårt (alles) forhold
til de pedofile, eller de som er straffet for overgrepp mot barn. Hvem er disse menneskene ? Står
de lavest på ”rangstigen” ? Hvordan hadde Jesus forhold seg til dem ? Hadde han vist dem empati,
eller møtt dem med avsky ?
Vi har blandt oss mennesker som er funksjonshemmede. Mennesker som er syke. Mennesker som
er forfulgt. Mennesker som er urettferdig underordnet andre mennesker. Mennesker som kjemper for menneskerettigheter. Mennesker som setter RETTFERDIGHETEN og SANNHETEN
foran pålagt taushetsplikt og hjelper å avsløre begått urett. Mennesker som tar feil. Mennesker
som ”snubler”. Mennesker som misforstår. Mennesker som lærer. Mennesker som er dødsdomte.
Mennesker er døende. Mennesker som begår drap, som følge av dødsstraff, og ellers. LEVENDE
MENNESKER.
Hvis disse er snille og søte og hyggelige, er det kanskje ikke så vanskelig å få medlidenhet med dem
og elske dem, i hvert fall halvhjertet. Men hvis de - som “takk” for at du lot dem overnatte i din lille
hybel og lot dem få det du skulle hatt til middag, mens du selv måtte gå (veldig) sulten til seng neste morgen stikker av med pc, lommebok, bankkort og mobiltelefon... Vil du da fortsatt kunne
elske dem? Hvis du ser dem i dyp nød en annen gang, vil du da hjelpe dem? Eller andre i “deres kategori”? Tilsvarende, hvis du hjelper og er hyggelig med noen i deres kategori, og du senere ser disse
behandle andre på en ufyselig måte... Hva da? Eller om noen - kanskje en vi beundrer - offentlig
henger oss ut, ødelegger vårt rykte og muligheter, baktaler oss... etc. Hva da? Mange utfordringer,
med andre ord...
“Dere har hørt det er sagt: “Du skal elske din neste og hate din fiende.” Men Jeg sier dere: Elsk
deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem
som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. SLIK skal dere være som barn av deres Far i himmelen.” - Og så kommer eksempelet: - “For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar
det regne over rettferdige og urettferdige.” “For hvis dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn
har dere da? Gjør ikke til og med tollerne [prototypen på et urettferdig menneske i de dager] det
samme? Og dersom dere bare hilser på deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til
og med tollerne det samme?”- Så hva skal (bør?) kjennetegne kristne (ifølge Jesus)?
“Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far i himmelen er fullkommen.”
“SLIK skal dere være som barn av deres Far i himmelen...”
(Matt.5, 43-48)*
Ja, så hvem er min neste ?
Kan vi utvide denne nestekjærligheten til alle livsformer, dyr og planter, natur og mijø ?
Kunne dette være menningsfult for et liv her på jorden ?
Er det mulig ?
* Fra «Hvis de er snille og søte og hyggelige» til referanse til (Matt.5,43-48) er skrevet av Hanne Amanda Trangerud (Religionshistorie
student ved Universitetet i Oslo)

KRISS lokalt
Unitas(Uppsala)

Unitas träffas som vanligt på
onsdagskvällar i Prästgårdssalen, bredvid Helga trefaldighets kyrka. Vi ses efter
Universitetskyrkans
Stilla
mässa, som äger rum i Helga
trefaldighets kyrka. På programmet står, förutom det
stående inslaget av inledande
fika och avslutande andakt,
exempelvis: Besök av Cecilia
Jansdotter, som är präst och
kommer att samtala med oss
om bibeltolkning, besök av
Marianne Granat, som kommer att låta oss prova en form
av meditation och även berätta om dess rötter samt besök
av Hanna Eklund, som har
varit ekumenisk följeslagare
i Israel under flera månader.
Hanna kommer att berätta
om sina erfarenheter och den
kvällen anordnas i samarbete
med Universitetskyrkan.
Vi kommer under hösten
även att ha boksamtal kring
två olika böcker: Förundran och förväntan av Jesper
Svartevik och Gud kan bara
älska av Broder Roger av
Taizé. Bibelsamtal, filmkväll
och att sjunga psalmer är andra exempel på aktiviteter.

Göteborg

GKRISS träffas varannan
söndagkväll klockan 18-20.
20/10 Årsmöte
3/11 Möte
17/11 Möte
1/12 Gå på adventskonsert?
15/12 Julavslutning
För mer information se
bloggen
gkriss.wordpress.
com

Lund

I Lund har det valts ny styrelse och vi önskar dem lycka
till. Detta ska de hitta på i
höst:
10/10 - Vi leds i samtal om
bön med Lars Eric Axelsson
från Killans bönegård
17/10 - Psalmkväll med Karin Hagberg
24/10 - Samtalskväll med Jan
“Att vara kristen idag”
31/10 - Filmkväll
7/11 - Bibelstudium med Jan
14/11 - Kväll om hemlöshet
tillsammans med diakonicentralen
21/11 - Samtalskväll med Jan
“Hur du är kristen?”
28/11 - Filmkväll
5/12 - Bibelstudium med Jan
12/12 - Lussevaka, julpyssel
och terminsavslutning

Stockholm

S-KRISS har flyttat (från
Kväkargården) till Ersta
Sköndal högskola på Södermalm. Vi ses varannan söndag kl 18-21 för samtal, bön &
måltidsgemenskap.
Under hösten inspireras vi
särskilt av Marcus Borgs bok
“Speaking Christian”.
För mer info; kolla in KRISS
Stockholm på Facebook.
Höstterminens datum:29/9,
13/10, 27/10, 10/11, 24/11,
8/12

Styrelsen

Mariusz Roland Seyda, ordförande
mariusz@kriss.se
Are Kaspersen, vice
ordförande,
Caroline Carlsson, kassör
Hanna Bäckström, ledamot
Emma Svensson, ledamot
Anna-Karin Westin, suppleang
Kontaktuppgifter hittar du
på www.kriss.se

