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”Trosbekännelse”
Förruttnelse och död omger mig
Varför ska jag tro?
...
Jag tror inte på hatets seger
Jag tror på en sommaräng
...
Jag tror så mycket det går
Jag tror att vi är mer än oss själva
Jag tror på att samlas kring en eld
...
Jag tror på skrattbruk och bukskratt
Lyssnandets kraft
Psalmboken
Jag tror på from radikalitet
Jag tror på kramar
Fler chanser
Jag tror på en kärlek som kan levas
...
Jag tror på Jesus!
Jag tror på stövlar som inte läcker in vatten
...
Jag tror på heliga tretal
Brödbak tror jag på
...
Jag tror på möjligheten att välja det goda
Jag tror, jag tror, eller
Fotnot: Denna ”trosbekännelse” skrevs genom att var och en fick skriva
några lappar med ord vad hon/han tror på. Dessa lappar blandades sedan och delades upp mellan olika grupper. Alla lappar skulle användas.
OBS: Detta är bara ett utdrag. Texten skrevs i mars 2004.
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Vi måste formulera
vad vi tror på och
vill inspireras av
Camilla von Below, vice ordförande i KRISS, har
tröttnat på andras bilder av vilka som är kristna
och vad de tycker. Det är dags att ta tillbaka bilden av Kristus!
Det är lätt att bli rastlös när omvärldens nyhetsrapportering
och bild av de kristna krockar med ens egna upplevelser och
bilder. Det har rapporterats att
kristna i USA vill ha krig i Irak,
kasta ut muslimer och stoppa
kondomer. I Sverige verkar den
allmänna föreställningen också
vara att kristendomen främst är
en morallära, vars syfte är att
motarbeta homosexuella människors kärlek och fria aborter.
Jag blir som kristen plötsligt
hopbuntad med en massa människor, som jag inte har något
gemensamt med, förutom att
Kristus är viktig i våra liv. Men det verkar inte ens vara
samma Kristus.
Den Kristus jag försöker följa kräver kärlek och medmänsklighet av oss. Han kräver inre förvandling, medvetenhet om att världen inte är vad vi tycks tro, att även dem vi
tänker på som ovänner eller fiender är människor. Han verkar ibland kräva det omöjliga av oss, och kanske är det där-
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för en del kristna vågar göra modiga saker som jag aldrig
skulle våga göra.
Då, om inte förr, behöver vi formulera en kreativ teologi, en teologi vi kan leva och som leder oss vidare. Den
teologin är livsviktig. Den
är vår tolkning av vem Den Kristus jag förGud är, vem Kristus är, söker följa kräver
och hur vi bör leva. Den
akademiska teologin fyl- kärlek och medler en viktig funktion som mänsklighet av oss
traditionsbärare, men bär
också på en tendens att distansera sig från det levda livet i
sitt fokus på de eviga frågorna som det ondas natur, Guds
allsmäktighet och Kristi två naturer. I Kristna studentrörelsen
behöver vi vara friare än så. Jag tror att vi helt enkelt själva
behöver formulera oss, bortom de upptrampade vägarna,
med kreativ inspiration från både våra egna liv och områden
utanför teologin: psykologi, konst, sociologi. De senaste årtiondenas fokus på språkets begränsningar, på postmodernism
och dekonstruktion, kan också hjälpa oss bortom de språkliga konstruktionerna och motsatsparen.
Kanske kan i slutänden den ensidiga bilden av kristna
vara till hjälp för oss? Vi måste ju formulera vad vi tror på
och vill inspireras av, vem vi tror att Gud är och hur det ska
påverka våra liv. Och dessutom knuffa oss själva i den riktningen. Det försöker vi göra i KRISS. I september 2004 samlades vi i Lund under temat kreativ teologi, för att närmare
se vad en sådan teologi kan innebära. Denna skrift är en av
frukterna från konferensen. Vi upptäckte att det går att försöka skapa ett utrymme bortom mediebruset, där vi kan formulera en teologi som går att leva för, en teologi som rymmer tvivel, osäkerhet och skepsis såväl som den klaraste övertygelse, men hela tiden en teologi i kontakt med våra liv.
Vad den exakt innebär, det kan man nog aldrig klart fastslå,
men vi har börjat formulera vad vi tror är viktigt. Samtalen
och reflektionen har börjat. Läs och låt dig inspireras!

6

Vad är det jag älskar när jag älskar
min Gud?
Lina Måndröm, har läst John D. Caputo, en av flera
nytänkande filosofer som kan berika teologin.
Religion är för de älskande. Så börjar Caputo sin lilla bok On
Religion och fortsätter med att konstatera att det är just kärleken till Gud som är den bästa beteckningen på religion.
Samtidigt är beskrivningen alltför vag
och kanske alltför välbekant för att
den tala till oss. Ändå är det just i detta
spänningsfält som religionen utspelar
sig; mellan en kärleksfull längtan gentemot Gud och svårigheterna med att
veta vad detta innebär, eller för att tala
med Augustinus: ”Vad är det jag älskar när jag älskar min Gud?”1
Så rör sig Caputo hemvant mellan å ena sidan Augustinus och en teologisk tradition och mellan dekonstruktion à la Derrida å den andra.2
Det är ett särskilt eros som dessa skilda kunskapsvägar delar: begäret efter ytterligheten, ett mer passande namn på
den (icke)plats vi tänker som evighet, där kontrollen brister
och det omöjliga blir möjligt. En genuin instabilitet och ett
hot om änglar som kommer med bud och stumma som börjar tala. Ytterligheten eller den absoluta framtiden menar
Caputo vara en del av varje människas (potentiella) erfarenhet. Därför är det bortkastad tid att försöka skilja ut de religiösa- från de icke-religiösa, när vi istället bör tala om det
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religiösa i alla människor.
Religion är för de som älskar, eller snarare den del i oss som
älskar, som lägger planeringskalendern åt sidan och ger upp
kontrollen. Caputo skriver:
”The present and the future-present fall under the range of
our powers, our potencies, our possibilities. Here things are
manageable, cut to size and proportioned to our knowledge
so that we know what to do in the present situation and what
to expect in the future. Here we are self-possessed and we
have our bearings
(...) But when we Det är bortkastad tid att
come unhinged,
when our powers försöka skilja ut de reliand our potencies giösa från de icke-reliare driven to their
limits, when we giösa, när vi istället bör
are overwhelmed, tala om det religiösa i alla
exposed to somemänniskor
thing we cannot
manage or foresee, then, in the limit situation of the possibility
of the impossible, we experience the limits, the impossibility,
of our own possibilities (...) If safe is what you want, forget
religion and find yourself a conservative investment
counselor”.3
Religionens profetiska dimension är essentiell. Det är
inte endast våra individuella liv som sätts på spel utan
levnadsvillkoren i stort. I det absoluta kan vi bära våra
innerligaste önskningar och förhoppningar inför Gud. När
begäret efter makt och kontroll inte längre är i fokus kan kärlek välla fram och med den genuint nya möjligheter.
Kärleken är den ena beståndsdelen i den bekännelse Caputo,
Derrida och Augustinus tycks dela om Gud. En radikal osäkerhet är den andra. Om Gud hör till ytterligheten kan inte
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Gud fångas genom vanlig perception eller omdömesförmåga.
(Nu är i och för sig en dekonstruktionistisk utgångspunkt
att det inte finns några sådana säkra namn eller beteckningar.)
Vi kan inte veta vad som egentligen avses med Gud (inte
heller vad Gud inte är i enlighet med en negativ teologi).
Skulle vi veta vore det absoluta inte möjligt utan människan
vore dömd att framleva sina dagar i nuet och den relativa
framtiden, i det som är hanterbart och i någon mån möjligt
att förutse. Osäkerheten
kring vad som menas med Svaret på frågan
Gud håller däremot frågan
om Gud är inte så
öppen. Därmed också
gudspassionen och kärle- mycket ett substanken.
tiv som ett verb
Men liksom Caputo
använder ytterligheten som ett kriterium på religiös erfarenhet skiljer han också ut olika sorters kärlek till Gud; den som
har- och den som saknar salt. (the salty and the saltless). Svaret på frågan om Gud är inte så mycket ett substantiv som ett
verb. Sanning, om det går att tala om en sådan, är något vi
gör. Kärlek är handling när oddsen talar emot oss. För även
om vi närmar oss Gud som en fråga - krävs likväl ett svar; ett
an-svar, att vi svarar upp emot Gud och gör det omöjliga.
Att skapa rättvisa och älska våra fiender uppfyller gott och
väl dessa kriterier. Omöjliga och därför absolut möjliga. För
det har sagts oss: ”Ni är jordens salt” (Matt 5:13).
Fotnoter:
1 Caputo, John D, On Religion, s. 2
2 Jaques Derrida, banbrytande filosof som genom dekonstruktionistiska
metoder söker plocka sönder det västerländska tänkandets grundföreställningar. En sådan är dualismen mellan tanke och ting. Derrida
menar tvärtom att dessa är effekter av språket. Ord pekar inte mot en
existerande ”verklighet” utan mot andra tecken i en kedja utan slut.
3 Caputo, John D, On Religion, s. 12-14
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Släpp teologin fri det är vår
Patrik Fridlund, som var en av initiativtagarna till
konferensen ”Creative Theology”, berättar om vilka
som inspirerat honom och vad en kreativ teologi
kan innebära.
I en tid när andligheten är inne och religionen tagit plats i
offentligheten får teologin luft under vingarna. Gott. Men
det är viktigt att välja teologisk väg. En öppen väg? En kreativ hållning? Eller instängda spår?
När Lotta Miller predikar i
Lunds domkyrka på Trettondag jul
2004 låter hon dagens predikotext
spegla våra erfarenheter samtidigt
som våra upplevelser möter textens
ord. Hon talar om de vise männen
som i den märkliga texten i Matteus
2 kommer till Herodes för att förhöra sig om var en kungason kan
tänkas finnas. Två sidor lyfts fram.
För det första att de utgör ett störande inslag för kung Herodes och
förmedlar ett hot mot hans makt.
Vad är det som stör oss och hotar
vår position? För det andra att
stjärntydarna är främlingar med annat utseende, andra kläder, andra dofter och annat språk, samt inte minst annan
kultur och annan religion. Men det är dessa som visar på
något och ger något. Vem är dessa idag och vad säger de?
Jag menar att detta är ett vardagligt exempel på krea-
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tiv teologi. Förvisso handlar det om Kyrkans text utlagd inom
Kyrkans ram och med Kyrkans referenspunkter, men med
frågorna i centrum — inte utläggningen av Läran. Vid ingången till kappellet vid Othona Community i England finns
bland annat följande ord som jag tycker talar om just detta:
Since human history began / we have shared our experiences of life
/ celebrating it’s goodness / crying out at pain and injustice / looking
for stillness of soul.
—
What you bring to this sacred place / nobody else can bring. / what
you draw from it / only you will know.
Here together we find space / to grow in self awareness / to glimpse
the inner lives of others / to learn patience when all is arid / to
connect with the divine.
If love is our only offering / and ”thank you” our only prayer /
these are riches indeed.
Wherever you are on your journey / feel free to take part as suits
you / in Spirit and in Truth.
Detta rimmar väl med KRISS gamla tanke att stå i kritisk
solidaritet med Kyrkan, som en del av Kyrkan men inte helt
identisk med den. Därför tror jag att KRISS är en god plats
för vad jag kallar kreativ teologi. Vad skulle då detta vara?
Fyra saker ser jag som möjliga kännetecken på en sådan teologi:
1. Det vi känner som religion, eller religiös tradition, är
ett material som givits oss som gåva. Detta antingen vi tror
att det gudomliga där talar till oss direkt, eller vi är böjda att
se den religiösa traditionen som en samling av mänsklig erfarenhet av något som övergår vårt förstånd.
2. Det vi känner som religion, eller religiös tradition,
inte är något som stänger av, begränsar, hindrar och låser
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oss utan hjälper oss öppna oss.
3. Det är våra frågor, vår smärta och vår glädje som är
i vår mitt. Det teologiska samtalet finns där för att vi ska
förstå dessa våra frågor och vårt liv och växa.
4. Det handlar inte om att utlägga och förklara ett på
förhand givet budskap.
För att göra kreativ teologi, utveckla den och stärka den, kan
det vara intressant och givande att fördjupa den med hjälp
av andra. I historien
finns en rad olika figuDet teologiska samtarer som på skilda sätt
gripit sig an en teologisk let finns där för att vi
reflektion mindre uti- ska förstå våra frågor
från tanken att ett givet
budskap ska utläggas, och vårt liv och växa
och mer med människan och hennes behov i centrum. Ludwig Feuerbach (18041872) är en sådan, liksom Immanuel Kant (1724-1804). I vår
tid finns religionsfilosofen Don Cupitt som en radikal religiös fritänkare. Albert Nolan, Leonardo Boff och Dorothee
Sölle är andra möjliga inspiratörer med förankring i den
kristna traditionen.
Själv tycker jag nog att den engelska religionsfilosofen
Grace Jantzen är ett av de mer spännande namnen i sammanhanget. I sin bok Becoming Divine (1998) försöker hon
arbeta med religionen inte som något vi ska tro på långt där
borta och inte något som vilar på Jesu död. Det centrala är i
stället gudomligblivandet. Hon pekar på vikten av en gudomlig horisont i tillvaron och hon talar med Hannah Arendt
om den positiva händelsen att födas som en möjlig referens
för mening — inte som så ofta i vår kultur Döden. Kanske är
så det här en kreativ teologi kan fortsätta växa och frodas. En
reflektion över våra liv som bygger, konstruerar och ger liv
och som inte predikar lidandets och Dödens primat.
På den franska tidskriften Théolibs hemsida har jag hit-
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tat en trosbekännelse som kanske kunde vara Jantzens och
kanske stimulera oss till en öppen hållning. Ett fragment lyder så här:
Jag kommer aldrig att tro att Kristus har dött för mig;
Jag vill tro att han lever för oss alla.
--Jag kommer aldrig att tro på att det skulle vara nödvändigt för
oss att lida för att förtjäna en framtida paradistillvaro;
Jag vill tro på livets sällhet,
på livets skörhet,
på den möjlighet som alltid gives att uppnå det eviga livet.
--Jag kommer aldrig att tro på en Gud som endast skulle vara
närvarande för de kristna;
Jag vill tro att Gud är verksam i alla kulturer
att han talar till människans hjärta,
utan att bekymra sig om konstgjorda gränser i vilka vi spärrar in
oss själva.
---
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Behöver det vara
som det alltid har
varit?
Catharina Stenqvist berättar om tradtionella perspektiv i religionsfilosofin och behovet av att ta in
nya perspektiv, sådana perspektiv som Grace M.
Jantzen står för.
Traditionella perspektiv
Vad är religionsfilosofi? Behöver ämnet se ut som det alltid
har gjort? Jag tänker nu närmast på vår kristna västerländska tradition med början i antiken och fram till våra dagar.
Ett sätt att besvara frågan om
vad religionsfilosofi är, är att ta
del av läroböcker i ämnet. I de
flesta fall, om inte alla, finner
jag att de täcker ungefär likartat innehåll. Här är ständigt
återkommande teman såsom
gudsbevis, dvs Thomas Av
Aquinos fem vägar till Gud, det
ondas problem, religionsdefinitioner, religiös erfarenhet
och religiöst språk. Sällan finner jag rubriker om feministisk
teori och genusperspektiv där
vårt kön problematiseras och frågan om vems filosofi ställs.
Sällan förekommer andra religioner än den kristna. När förhållandena visar sig vara på det här viset, blir det knappast
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någon överdrift att påstå att inom religionsfilosofi föreligger
ett slags kanonbildning och ett mainstream-tänkande. Skälen härför kan naturligtvis vara flerfaldiga.
För en religionsfilosof är religionsbegreppet ett naturligt fokus. Många skulle nog också mena att problemet med
Guds existens är ett annat centralt område. Att det förhåller
sig så framkommer ju
dessutom med all önskvärd tydlighet i och med Religionsfilosofins
den ständiga diskussio- uppgift har av tradinen mellan teistiskt
tion bestått i att röra
orienterade religionsfilosofer
versus sig på ett analysplan
ateistiskt orienterade.
som om det vore beDen ena positionens
rimlighet vederläggs av friat från den besvärden andra positionens liga erfarenhetsfrågan
orimlighet och vice
versa. Denna diskussion
kan emellertid hävdas vara såväl religionsfilosofins tillgång
som ett symptom på att den religionsfilosofiska analysen går
kräftgång. Ett flertal religionsfilosofer förefaller aldrig vilja
lämna det uppkörda spåret för att t ex istället börja ifrågasätta sina egna förutsättningar. Det huvudsakliga skälet består i, menar jag, att den massiva traditionen av androcentrism
(den manliga principen) länge har omintetgjort ifrågasättande
och förändring.
Nya perspektiv
Hur kan vi tackla problemen som består i hur analysplan
och erfarenheter relaterar sig till varandra?
Religionsfilosofins uppgift har av tradition bestått i att
röra sig på ett analysplan som om det vore befriat från den
besvärliga erfarenhetsfrågan. Samtidigt är det ju så att filosoferna är historiskt situerade subjekt som befinner sig i vardagen om än analysplanet är deras arbetsfält. Detta förhål-
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lande har man inom religionsfilosofin ofta ignorerat och hävdat att förnuftet förmår agera oberoende av sin materiella
förankring. Den analyserande filosofen är en människa av
kött och blod vars livshistoria har betydelse för den filosofi
som han eller hon framställer. Så är i varje fall min uppfattning.
Feministiska religionsfilosofer och de flesta postmoderna filosofer pekar ut nya vägar och riktningar. De ifrågasätter hitintills icke ifrågasatta uppfattningar och menar
att religionsfilosofi inte
behöver se ut som det Den analyserande fialltid har gjort. Feminister och genusteoretiker losofen är en mänser saker på annorlunda niska av kött och blod
sätt, de ställer nya frågor,
de finner nya frågeom- vars livshistoria har
råden intressanta, de betydelse
problematiserar annorlunda och de menar att förnuftsfrågorna inte saknar relation
till vardagsvärldens tänkande. Religionsfilosofins arbetsområde: handlar det om att finna den oföränderliga sanningen
eller är handlar det mer om att reflektera över vad som är
viktigt för människor under deras levnad mellan födelse och
död? Jag håller på det senare.
Omöjligheter
Att arbeta med omöjligheter är åtminstone i en mening vad
religionsfilosofi handlar om. Men jag vill inte framhålla ”gud”
som religionsfilosofins främsta omöjlighet, även om ”gudsfrågan” är både viktig och omöjlig, utan hellre den omöjliga
frågan som rör vår existens. Med ”omöjlig” menar jag att
våra liv karaktäriseras av ett antal grundläggande, men olösliga frågor; det finns inga färdiga och slutgiltiga svar på frågan om vår existens.
Ett exempel på en omöjlig fråga gäller det förhållande
som består i att vår tanke kan röra sig fritt, oberoende av tid
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och rum, under det att vår kropp inte kan detsamma. Detta
är ett spänningsfyllt och intressant förhållande. Å ena sidan
förmår vi göra något som vi å andra sidan inte förmår. Denna
spänning upplyser och belyser på en och samma gång det
märkvärdiga och utmanande i vår existens. Hur kan vi utifrån denna intressanta belägenhet uppfatta oss själva?
Gränssituationer
Vad består då utmaningen för religionsfilosofi i idag? Enligt
min uppfattning handlar utmaningen om människan. Att
börja med människan istället för med Gud. Vi är så tyngda
av gudsfrågan och det
ständiga sysslandet Vi har blivit lärda att
med den omöjliga
Gud är det stora mysgudsfrågan att vi ser
inte skogen för bara teriet och glömmer därträd. Vi har blivit lärda för bort att också mänatt Gud är det stora
mysteriet och glöm- niskan och vår existens
mer därför bort att är ett mysterium
också människan och
vår existens är ett mysterium. Kanske skulle vi ta och slänga
hela föreställningen om ”mysterium” över bord och istället
börja arbeta med vad som är förklarbart, åtminstone i princip.
Istället för att starta på en abstraktionsnivå bör vi utgå
ifrån situationer där människor befinner sig, dvs att arbeta
med gränssituationer. En gränssituation utgörs av olika fundamentala erfarenheter som drabbar oss, t ex födelse, sorg,
kärlek och död. Dessa drabbar genom att de är oberoende av
vår vilja och våra önskemål. De finns där, vi utsätts för dem
och de är avgörande för våra liv.
Dagens populära tal om mysticism och Guds outsäglighet finner jag vara otillfredsställande. Detta vågar jag säga
eftersom jag själv har varit en tillskyndare av mystik. Men
jag har börjat betrakta mystikens teologi, inte mystikerna,
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med förändrade ögon. Denna outsäglighetsteologi innebär
att teologin konserveras istället för att lämna utrymme för
kritisk analys och nya frågor. Dessutom är dessa
outsäglighetsteologier ännu en aspekt av problemet med det
onda, vilket är en sällan artikulerad komplikation. Om Gud
vore alltigenom god skulle ”han” inte hålla oss i okunnighet
och framstå som outsäglig.
Min egen lust består i att fundera och reflektera över
vad som får oss att leva, vad som driver oss, och vad vår
egen djupgående drift efter ordning och mening innebär.
David Hume (1711-1776), skotsk upp-lysningsfilosof, skrev
en gång att livet är absurd. Ja, jag håller med, Min egen lust består i
men vi nöjer oss inte
att fundera över vad
med att konstatera detta
utan vi förefaller ha ett som får oss att leva,
ständigt behov av att vad som driver oss
också vilja tackla frågan
om livsmening. Vi är ändliga. Vi föds och vi dör. Vi vet inte
varifrån vi kommer eller varthän vi är på väg. I denna situation är vi liksom kastade in i livet, som Martin Heideggeer
(1889-1976) uttrycker det. För att överleva måste vi handla.
Vår önskan om överlevnad tycks omedelbar. Den enkla
omständigheten att vi stiger upp på morgonen, lagar frukost
osv är ett uttryck för detta. Vi objektiverar oss, vi behöver
bekräftelse och uppleva känslor av värde. Av dessa skäl och
många, många fler konstruerar vi vår kultur med alla sina
implikationer av livsåskådningar, teologier och filosofier.
Dessa aktiviteter betraktar jag som ett bland många svar på
våra behov av mening och överlevnad.
Där kultur finns, där finns Gud. Där Gud finns, där
finns människan. Där människan finns, där finns gränssituationerna.
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Jantzen förnyar
religionsfilosofin
Kerstin Carlberg har läst Grace M. Jantzen och berättar här om grunderna i hennes djärva projekt
att skriva en ny, kreativ religionsfilosofi.
Grace M. Jantzen är professor i religionsfilosofi och är verksam vid Universitetet i Manchester. Hon har specialiserat sig
på 1900-talets kontinentala filosofi och på den kristna mystiken. Bland hennes publikationer
kan nämnas; God´s world, God´s
body (1984); Julian of Norwich (andra upplagan 2000); Power, gender
and Christian mysticism (1995);
Becoming divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion (1998).
Jantzen är mycket kritisk mot
den angloamerikanska religionsfilosofin. Hon menar att denna religionsfilosofiska tradition på ett närmast totalt sätt ignorerar den kontinentala filosofins landvinningar,
med klassiska namn som Nietzsche i bagaget och med modernare efterföljare som Derrida och Foucault som ytterligare exempel. Hon menar vidare att den ignorerar och förbiser så epokgörande tänkare som Marx och Freud, liksom den
mer samtida franska psykoanalytiska idétraditionen med
Lacan och Irigaray i spetsen. Lite förenklat kan man säga att
den angloamerikanska filosofin är den traditionella teismens filosofi1 som fortsätter att bedriva religionsfilosofi i klassisk teologisk anda. I den angloamerikanska kontexten är
fortfarande denna religionsfilosofi dominerande, medan den
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franskspråkiga filosofin har inkorporerat den psykoanalytiska subjekts- och språkteorin och den postmoderna filosofin.
Jantzen understryker att den traditionella religionsfilosofin fungerar som den kristna teologins ”grammatik”
som bestämmer spelreglerna för vad som kan klassificeras
som ett sant kristet språkbruk, vilket därigenom avgör vad
som kommer att falla utanför detta sätt att tala Den traditionella reloch
tänka.
Den igionsfilosofin beangloamerikanska
religionsfilosofin är upp- stämmer spelreglerna
tagen med att fortsätta för vad som kan klasatt spekulera i de klassiska teologiska fråge- sificeras som ett sant
ställningarna som hand- kristet språkbruk
lar om den teistiska gudens vara eller ickevara, teodicéproblemet, uppståndelsen och
livet efter döden. Detta innebär, enligt Jantzen, att denna religionsfilosofi inte korresponderar med sin samtids frågor och
tankestrukturer, utan på ett inkrökt sätt sysselsätter sig med
traditionens teologiska spörsmål som finner föga gehör utanför den egna invigda kretsen av akademiker.
Jantzen lyfter fram hur den teistiska religionsfilosofin
fortsätter att bedriva filosofi utifrån en förlegad filosofisk
världsbild i vilken det tänkande subjektet fortsätter att verka
och tala utifrån en till synes kropps- och kontextbefriad position, så som den traditionella filosofin gjort brukligt. Utifrån
denna tankeposition, som man menar karaktäriseras av förnuftets lagar, sysselsätter sig man med frågeställningar som
nästan enbart inriktar sig på spekulationer om ett liv efter
döden och den gud som då (äntligen!) kommer att göra sig
gällande.
Jantzen pekar på det absurda i detta förfarande samtidigt som hon menar att denna filosofiposition inte är intellektuellt renhårig eftersom den ignorerar det nytänkande som
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den kontinentala filosofin och postmodern teori bragt i dagen. De viktigaste ingredienserna i detta nytänkande är
Freuds utmaning av det rationella subjektet och Derridas
dekonstruktion av den logocentriska filosofin. 2 I den psykoanalytiska tanketraditionen har man fortsatt att spekulera
i hur människan individuella jag och subjektsposition3 växer
fram, och på olika sätt visat på kroppens och sexualitetens
avgörande inflytande på vårt tänkande och vår subjektivitet,
också i dess mest rationella utformning.4 I den franskspråkiga
psykoanalysen sysselsätter man sig mycket med språkets
betydelse för struktureringen av människans subjektsposition, och de avgörande skillnader som här kommer i
dagen gällande kvinnans och mannens position och psykiska
disposition.
Ifrågasättandet av den klassiska freudianska synen på
kvinnans natur och mannens kultur och det nytänkande som
feministisk teori här företräder, har tillsammans med
Foucaults makt- och sanningsanalyser, Derridas nedmontering av det essentiella språkbruket5, Lacans språkteoretiska
psykoanalys6 och olika företrädare för den postkoloniala teorin, för evigt förändrat det filosofiska, psykologiska och teologiska tänkandets förutsättningar, enligt Jantzen.
Jantzen menar att en ny kreativ religionsfilosofi måste
utvecklas som är öppen för denna nya kunskapsteoretiska
terräng, till skillnad från traditionell religionsfilosofi som fortsätter att söka sin väg utifrån en föråldrad karta som inte har
upptäckt de nya källådrorna, och än mindre utmärkt dem.
Jantzens företräder en uttalat feministfilosofisk position utifrån vilken hon, med en mängd kunskapsteoretiska och
språkfilosofiska verktyg i sin hand, arbetar för att bereda en
väg för en ny kreativ religionsfilosofi och teologi. Denna nya
religionsfilosofi är ett feministiskt projekt som tar sin utgångspunkt i några av de mänskliga dimensioner som den teologiska och filosofiska traditionen hittills har förnekat och fördömt; nämligen kroppen, sexualiteten, begäret, fantasin och
den subjektiva erfarenhetens betydelser.
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I denna nyskapande och kreativa feministiska religionsfilosofi tas ett kraftfullt avstånd från den traditionella
religionsfilosofins teorier om den teistiska gudens attribut,
dess spekulationer om livet efter döden, dess föreställningar
om himmel och helvete, transcendens och immanens och hela
den dualistiska och hierarkiska uppdelningen mellan kropp
och själ, man och kvinna, Gud och människa, som den klassiska religionsfilosofin bygger på.
Den viktigaste byggstenen i Jantzens feministfilosofiska
projekt är att utmana och på sikt försöka att ersätta den västerländska filosofins upptagenhet med döden som bestämmande tankefigur,7 med
födelsen som en struktu- Överhuvudtaget plarerande öppning för tänceras fokus på den
kandet. En annan minst
lika viktig del är att ut- här världen, det här
mana frälsningsbegreppet
livet, den här kropsom dominerande tankefigur i den kristna pen och på kärleken
religionsfilosofin, med en och solidariteten
intresseförskjut-ning mot
människors inneboende potential till blomstring (flourishing)8
och helhet i det här livet. Lika avgörande blir den förskjutning som äger rum från den teistiska religionsfilosofins upptagenhet med att utforma rationella argument för kristen tro,
till ett större intresse för människors mångfacetterade och
kroppscentrerade erfarenheter, visioner, fantasier, drömmar
och begär.
Överhuvudtaget placeras fokus på den här världen, det
här livet, den här kroppen och på kärleken och solidariteten
till allt och alla som delar det här jordelivets utmätta tid. En
förskjutning kommer att äga rum från transcendens till immanens, från teism till panteism,9 med den följden att det
religionsfilosofiska projektet kommer att politiseras och
socialiseras i en strävan efter att bearbeta och förändra orättfärdiga och förtryckande maktstrukturer i världen. Jantzen
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menar att den öppning som födelsen, till skillnad från döden, som filosofisk tankefigur skulle kunna innebära för det
religionsfilosofiska tänkandet, på sikt skulle kunna bidra till
en transformation av vår sargade psykofysiska värld.
Avslutningsvis kan sägas att något av det som trots
allt skulle finnas kvar av den traditionella religionsfilosofin
(och därmed den kristna teologin), är den kristna religionens
grund i visionen om befrielse, nyskapelse, rättfärdighet, helande, hopp och kärlek. Samtidigt är det viktigt att understryka att Jantzens feministiska religionsfilosofiska projekt
inte på något sätt är konfessionellt bunden till den kristna
religionen.
Fotnoter
1 Teism betecknar tron på en personlig gud vars tillvaro är skild från
världsalltet.
2 Ett logocentriskt sätt att tänka karaktäriserar den grekisk-kristna västerländska filosofin, som struktureras och centreras utifrån Ordet/Kristus/
Förnuftet och logikens strävan efter motsägelsefrihet och entydighet
3 Inom psykoanalysen analyseras man på vilka sätt som människans jagmedvetande och individuella subjektsposition växer fram
4 Inom psykoanalysen finns olika teorier om detta som har sin grund i
Freuds teorier om Oidipuskomplexet, som Psykoanalysens efterföljare på
olika sätt bearbetat, kritiserat och utvecklat vidare. Se exempelvis Lacan
och Irigaray.
5 Essentiellt språkbruk betecknar uppfattningen att språket bär på inneboende sanningsvärden, som korresponderar med en yttre verklighet som
språket uppfattas spegla.
6 Lacan menar att språkets symboliska ordning strukturerar människans
medvetande och subjektsposition.
7 Döden och föreställningen om ett evigt liv bortom den materiella och
kroppsliga världen har upptagit filosofers tänkande allt sedan Platons
dagar och fortsätter att prägla angloamerikansk religionsfilosofi än i dag.
8 Med begreppet ”flourishing” vill Jantzen inspirera till en metaforik som
syftar till en inneboende gudomlig grund och blomstringspotential inom
och mellan människor. Genom att lyfta fram alltings förbundenhet med
varandra, vill Jantzen kontrastera mot frälsningsbegreppets exkluderande
individualism.
9 Panteism betecknar läran att Gud och universum är ett.
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Open to the wider
future
James Wallace tells us about what creative theology
means in his life at Othona Community.
I think a great deal of my difficulties in writing this article is
due to the fact that we don’t have a written or formalised
notion of the theology behind our work and living here at
Othona. We are probably more
fixed at the doing-end of praxis and
less at the theoretical end - partly
due to the way we are still exploring
new ways forward and haven’t
stopped in order to define
ourselves, and partly due to a need
to keep our understandings open
in the midst of diversity. As it says
on the cover of our programme:
”...open to the wider future... ”.
If there are any notions of
what creative theology might mean
to us, especially in the midst of
great diversity, the key elements probably has to do with
attitudes and practice:
1) Always coming back to a need for an open mind.
2) Maintaining a sense of respect and tolerance
especially for those, or that, which seems disagreable or alien.
Respect and tolerance, and open minds, embracing diversity,
but not unquestioning or without careful discernment.
3) Guided by a quest for the good and the true,
compassion and justice, beauty and wholeness.
4) Often a need to remember that people are all on faith
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journeys, with understandings which change and grow
through their own life experiences, and according to their
individual characters and temperaments. Also that we all
have theological interpretations which are heavily influenced
by and filtered through language and culture - whether from
our own family, community, faith community, region or nation.
5) Great care with language - particularly with regard
to labels. We are often asked if we are Christians and the
reply is often a question as to what is meant by the label
”Christian”.
6) A great need to listen more and propound We are often asked if
less. On the whole my own we are Christians
understanding of creative
theology particularly be- and the reply is often
gins from the point of a question what is
people’s
lives
and
experience, from their meant by the label
involvement in everyday ”Christian”?
life, in the midst of their
families, work places, local communities, religious
communities and in the midst of a wider world within which
we are be-coming more aware.
The especially creative bit is in the dynamic tension
between real life experience and our reflections and
understandings that we form by way of response.
Understandings or Theologies need to continually change in
response to our experiences of an amazing and awsome
universe - whether that which is ”out there”, or that which is
”within”.
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If the theologian was
black, female and living with HIV?
Gyrid Palesa Gunnes deconstruct Theology and see
models and metaphors without body and feelings.
Instead we need a Theology that dares to be truthful
and take everybodys experience seriously.
What is creative theology? For me, creative theology is
truthful
theology
–
theology done while
sustaining my integrity as
a human being, as a
woman and as a Christian.
Hence, maybe creative
theology
must
be
destructive before it can be
constructive? The last semester, I tried to use
theological creativity as a
tool for deconstructing.
During a sermon at a feminist service in the chapel of the faculty of Theology at the
University of Oslo, I tore apart the Common Book of Prayer
of the Norwegian Lutheran Church.
I did this because I have been engaged for many years
both in the feminist movement in the church as well as in
secular society. I have had the privilege to prepare and take
part in many feminist services, and I have preached on such
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occasions in the cathedrals of Tromsø and Oslo. More and
more, I was experiencing that I was becoming an alibi: the
church could continue that way it always had done, with its
non-inclusive language and male centred dogmas, because
gracefully, we – feminists - would be allocated one day - the
8th of May – where God could be named as both a father and
a mother.

More and more, I
was experiencing
that I was becoming
an alibi

Out of this experience grew
a feeling that if we do not
challenge the validity of all
non-gender
sensitive
theology, we are in fact
allowing business as usual.
I tore out the pages of the Common book of Prayer of
the Norwegian Church saying that all theology that does not
represent the voices and experiences of woman and
marginalized people is not valid theology. Theology is the
systematic and biblical reflection on lived life. Whose life?
Which experiences? Questions like these make theology to
be a political enterprise. Indeed, theology that does not take
the lives of the “least of our brother and sisters” as its
epistemological starting point, is heretical because it dares
not follow in the methodological footsteps of Jesus. The
method of doing theology that I learn from Jesus is spelled
out like this: if theology constructs people as unclean or
untouchable for gender, health and ethnic reasons, let’s do
way with that theology. Theologies that contradict the wellbeing of people are not worth keeping.
Moreover, I believe that theology that does not consider the
voices of marginalized people to be relevant in the theological
discourse, finds its political counterpart in a political praxis
that also does not consider the needs of woman and poor
people. Therefore, I was very inspired by the introduction of
Grace Jantzen when she spoke about how religious discour-
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ses have devastating effects when they legitimate discourses
in the political realm.1 The theological violence of the Old
Testament and the dogma of forgiveness in the blood of Christ
is a violence that lends itself to the violence of warfare and
male violence towards woman. This shows the power of the
underlying assumptions that is built into the argument itself.
For me, this exposes that theology is discourse. One of the
liberative features of
the term “discourse” Knowledge is a strucis that it is an analytic
ture and there is power
tool to express that
knowledge is not gi- and knowledge in the
ven in itself. Knowway knowledge is strucledge is structure,
and there is power tured
and knowledge in the
way knowledge is structured.
We can only talk about that which we have concepts
and language for talking about. The structure of knowledge,
the discourse, makes knowledge possible, but is also making
other kinds of knowledge impossible. Which metaphors we
use are tremendously important, because metaphors direct
knowledge. When the disinterestedness and non-bodilessness
of Descartes becomes the model for doing theology,
experiences of body, feelings are bracketed out as experiences
that are considered theologically important. When the
theological subject is male, well fed, middle age, white and
his experiences are allowed to be the sole voice in constructing
theology, this constructs a theological discourse that leaves
very little room for other kinds of experience.
In the Lutheran tradition, the role of the sinner is the
main anthropological position allocated to human beings. I
am too much, I do too many wrong things, and I do evil
things. But what if the theologian is black, female, living with
HIV. Would her experiences give rise to the same kind
theology? What if the main significant identity trait of the
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theologian was the identity of a victim, not the perpetrator?
What kind of theology would this create? How would this
challenge traditional dogmas? I experiences this very clearly
when my much loved god-father, a Norwegian Lutheran
priest was convicted of sexual abuse 10 years ago. I found
that all the theology that I had been given, did not make sense
any more. My theology was not adequate for dealing with
the questions that this experience gave rise to. What right
did God have to forgive? Are all human beings equally sinful? Where is the non-sexual suffering of Jesus in the midst
of sexual abuse? How can God wipe away sin, just like I swipe
my Visa card in the
shop, when sin has been Theology does not
committed towards a
derive from the
person?
This is important, heavens, but is the
not because my story is
biblical and sysso important, but
because it shows how tematic
reflection
life - experiences of
over our lives
body and relations –
challenge the traditional epistemological starting point of
theology. In the process I went through during these last 10
years, I have asked myself if there was anything wrong with
me, when I experienced that theology did not fit any longer
to my life. No, I answered: what was wrong was that the
traditional dogmas had been built on experiences different
from mine; therefore it did not make sense when applied to
my context. As I have said before, life itself informs systematic
theology, our dogmas and doctrines. Whose experiences are
to count in this construction process? This is a political
question, a question of gender power and class power.
The kind of theology that I long for is a theology that dares
to be truthful. When I say truthful, I mean truthful in the
sense that theology has to take seriously what it actually is:

29

theology does not derive from the heavens, but is the biblical
and systematic reflection over our praxis, our lives. To know
what life is, whose stories that have not been listened to, we
need to discern between contexts, we need a perspective of
power. We need “power” as an analytical category. I think
that one of the great failures of Lutheran theology is that it
has not dealt theologically with the very real differences of
power between human beings. I think this is why the workers movement and the feminist movement have been
alienated from the church. We have been so concerned with
praising the power of God that we forget that power is also a
relational category here on earth. I think that theology as a
lot to learn from sociology in terms of understanding the
importance of power.
I believe we are in a hurry. I believe that we cannot go
on the way we always have done. Theology is not a cosy
game; it is a truly serious matter. It is serious, not because
people who are not Christians will go to hell, but because
our current theological discourse continue to victimize,
marginalize, and minimize experiences that in some way or
another do not fit in. Professor Mary Daly in her sermon
walked down from the pulpit and out of the church and
became a post–Christian feminist. If we want to remain inside the church but still keep our integrity, maybe we need
to tear apart some Common Books of Prayer. After all, liturgy
and theology is not holy, but the face of my neighbour is.
Fotnot
1 Hänvisning till Grace M. Jantzens föredrag den 24 september 2004 i
Lund, som tyvärr inte finns tillgängligt i skrift.
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På jakt efter alternativ till Descartes
Syftet med konferensen var att formulera en teologi som är trogen både Gud och våra egna liv.
Camilla von Below, som var med i planeringsgruppen, funderar kring hur det gick.
Konferensen om kreativ teologi i Lund utspelade sig i skärningspunkten mellan det kontemplativa och det omvärldsorienterade. Det blev kreativt motsägelsefullt, och frågan hur vi egentligen ska leva som kristna hamnade
ständigt i fokus.
De två huvudmedverkande såg
på kreativ teologi från två olika håll;
Grace Jantzen tycktes säga att livet
innebär att man ska kasta sig in i världen med öppna armar, förändra det
som är orättvist och främja varandras
växande med hjälp av medmänsklighet, medan James Wallace betonade
vikten av att dra sig tillbaka ibland.
Han menade att man bör sträva efter en viss avskildhet
emellanåtför att kunna se klart på välden och sin plats i den.
Men avskurenheten från världen var just det Jantzen hade
varnat för. Är det två helt olika vägar de pratar om, eller kan
båda dessa teman rymmas i samma liv, undrade man som
deltagare i seminarierna.
Med Jantzens hjälp synade vi Descartes världsfrånvända sökande efter den stabila grunden till allt vetande, en
grund som han fann i sitt eget tänkande, långt bortom världens vedermödor och oförutsägbarhet i form av mänskliga
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relationer, traditioner och religioner. Hon pekade på att idealet
om det rena medvetenade höjt över kroppens opålitlighet är
så djupt rotat i den västerländska kulturen att vi blivit hemmablinda för det. Det betyder dock inte att det är eftersträvansvärt. Julian av Norwich, kristen mystiker och i fokus i Jantzens
forskning, hölls fram som ett alternativ till Descartes, med
ett mer relationsinriktat förhållningssätt till sina medmänniskor, sig själv och världen. Även detta förhållningssätt rymmer mycket begrundan över världen, men teologin och tänkandet blir att annat när man lever i den värld man formulerar sig om och inte är
Idag är det snarare så
rädd för den.
Efter Jantzens att vardagliga problem
kritiska presentation
för många är en väg
av Descartes var det James Wallace tur att tala bort från eftertanke och
om sin livsväg och mömystik. Flykten går åt
tet mellan österländska religioner och kris- båda hållen
tendom i meditation och kontemplation. Han betonade vikten av att dra sig undan ibland, att se på världen med en
aning distans, att se även sina relationer, handlingsmönster
och tankar med en viss objektivitet emellanåt för att finna
tillvarons harmoni. I världen är heligheten alltid medierad,
sa han, men vi måste söka det vi kallar Gud bortom världens
brus. Kanske kan vi i meditationen ana Det Heliga helt
omedierat, komma närmare gudomligheten genom att träna
oss i fullständig närvaro och uppmärksamhet. Hans tal liknade på flera punkter Descartes krav på avskildhet för att
kunna tänka, och vi var flera som undrade om han menade
att man måste stänga ute sina medmännisko för att finna
Gud. Mystiken kan, som professor Catharina Stenqvist vid
ett annat tillfälle sa, vara en väg bort från viktiga, verkliga
problem. Men, måste jag tillägga, i världen idag är det snarare så att vardagliga problem för många är en väg bort från
eftertanke och mystik. Flykten går åt båda hållen.
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Ur ett feministiskt perspektiv är det lätt att se skillnaderna mellan idealiserandet av avskildheten och ett mer
livstillvänt sätt att leva som en skilldnad mellan manliga och
kvinnliga livsvillkor. Wallace fick frågan om distansen var
en typiskt manlig idealväg, eftersom den tycks utesluta relationer, medan kvinnor ofta förväntas ha bra relationer, och
inte minst som mödrar förväntas fokusera helt på en annan
människa. Buddhistisk meditation kanske leder till omänskliga, relationslösa människor i väst när den kombineras med
vår individualism? Det var säkerligen aldrig mystikernas och
meditatörernas avsikt, vilket Wallace också betonade, men
så var det också i ett annat samhälle de verkade, samhällen
där gemenskapen
med människor var Kanske behöver inte
underförstådd och tystnad och meditation
tillbakadragandet från
världen för de flesta vara motsatsen till
tillfälligt.
omvärldsengagemang,
Kanske behöver
inte tystnad och medi- utan en del av det
tation vara motsatsen till omvärldsengage-mang, utan en del
av det. I bön och meditation där jag strävar efter att klarare
se mina uppgifter i livet och lära mig skilja på hur världen är
och mina föreställningar om hur världen är, blir jag förmodligen en bättre vän, förälder och handlande varelse än jag
annars hade blivit. Men meditationen eller bönen måste beröra hela mig, inte bara huvudet och tankarna, som i Descartes
fall, för då blir den bara en intellektuell lek.
I boken Munken och filosofen1 illustreras skillnaderna
tydligt mellan hur den västerländska filosofin klassiskt sett
på förnuft och medvetande och buddhistiska traditioner som
studerat samma mänskliga medvetande kommit till andra
slutsatser. Som en röd tråd löper vikten av närvaro samt insikt om att jaget inte är vad det synes vara, inte är en avskuren enhet som Descartes tänkte sig, utan en del av allt som
finns och därmed faktiskt bara skenbart verkligt. Förstår man

33

sig själv så, som i högsta grad en del av världen, som en gren
på vinstocken med bibliska termer, blir omvärldengagemanget plötsligt så självklart. På den punkten tror jag Grace
Jantzen och James Wallace skulle kunna vara överens med
varandra. Jantzen pratade om att flourishing, blomstrande
eller växande, borde vara den metafor som ligger närmast
till hands när vi tänker på livet. För att leva så behövs det
närvaro, och den närvaron måste vi träna på i meditation
och bön. Samtidigt måste vi minnas vad den träningen är till
för – att leva mera sant och medvetet, kunna känna mera
medlidande och medmänsklighet utan att för den skull förlora vår riktning. Kanske kan vi då börja likna Julian av
Norwich.
Så visst finns det beröringspunkter mellan de två perspektiv som till en
början tycktes så Förstår man sig själv
olika. Samtidigt finns
så, som en gren på vindet förstås punkter på
vilka de skiljer sig stocken, blir omvärldmycket åt. Då får vi
sengagemanget plötshelt enkelt, som James
sa, lära oss leva med ligt så självklart
de paradoxer som
uppstår eller lägga det vi inte begriper åt sidan och kanske
återvända till det sedan när vi blivit klokare. Teorierna om
hur det ska vara får inte överskugga själva livet, för som Gyrid
Gunnes sa är dogmerna aldrig heliga – det som är heligt är
den Andras ansikte.
Fotnot
1 Revel, J-F & Ricard, M, ”Munken och filosofen. Öst möter väst i en
dialog mellan far och son”, Natur och Kultur, 1999 (översättning från
franska)
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be a prophetic witness in Church and society. This vision is
nurtured by a radical hope for God’s Reign in history
Identitet
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som tog sin början i Vadstena 1895.
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KRISS skriftserie nr 1

I september 2004 bjöd KRISS in några av Europas mest spännande teologer till en konferens. Vi som samlades hade länge
känt att traditionell teologi var så torr och mest verkade handla
om färdiga svar. En av talarna, Catharina Stenqvist, professor i
religionsfilosofi i Lund, frågade retoriskt: ”Vad är religionsfilosofi?
Behöver ämnet se ut som det alltid har gjort?”
Huvudtalare på konferensen var Grace M. Jantzen, professor i
religionsfilosofi från Manchester, som lagt grunden för en nyskapande religionsfilosofi. Här utmanas uppdelningen mellan kropp
och själ, man och kvinna, Gud och människa. Istället för döden
som dominerande tankefigur lyfts återuppståndelsen och det
blomstrande livet fram.
Jantzens teoretiska perspektiv kompletterades av anglikanen
James Wallace erfarenheter av att leva i en gränsöverskridande
kommunitet. Kvar i det traditionella församlingslivet är den norska
teologen Gyrid Gunnes som allt mer kommit att känna sig som
ett alibi, att feministerna fått sitt revir, sin mässa på 8 mars,
medan kyrkan i stort inte förändrats.
Om vår längtan att finna ett språk för våra liv och finna en plats
i den kristna traditionen handlar den här skriften. Den är skriven
av sju människor i olika åldrar, från olika länder och med olika
erfarenheter, men med en gemensam önskan att forma en teologi
som befriar.

