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LUTHER OM TRO
”Det, varvid du fäster ditt hjärta
och varpå du förlitar dig, är, säger
jag, i verkligheten din Gud.” Så
skrev Martin Luther 1529 i sin Stora
katekes. Kort därefter konstaterar
han att Mammon, pengadyrkan, är
hans samtids vanligaste avgud. ”Ty
man skall finna högst få, som är vid
gott mod och som inte sörjer eller
klagar, när de inte har något utav
Mammon”.
Med andra ord så menade Luther
att alla människor har en tro, frågan
är bara om hon erkänner det för
sig själv eller inte. ”Att ha en Gud
betyder att ha något varpå hjärtat
helt förtröstar”.
Luthers ord från 1500-talet klingar
påtagligt aktuella även i vår tid. Vad
är det som är centralt i våra liv? Vad
tror vi på?
PAULUS OM TRO
Paulus är en av den västerländska
civilisationens mest inflytelserika
tänkare. Ett av Paulus favoritteman
var just tron, och dess relation till
olika delar av livet. Några av hans
mest slagkraftiga texter handlar
således om tro, till exempel hans
text om tro, hopp och kärlek i första
Korinthierbrevet:
”Om jag talar både människors
och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en
skrällande cymbal. Och om jag
har profetisk gåva och känner alla
hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag
kan flytta berg, men saknar kärlek,
är jag ingenting... Men nu består
tro, hopp och kärlek, dessa tre, och
störst av dem är kärleken.”
I ett annat brev, Galaterbrevet,
får tron på Jesus närmast revolutionära konsekvenser:
”Alla är ni nämligen genom tron
Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni
döpta in i Kristus har ni också iklätt
er Kristus. Nu är ingen längre jude
eller grek, slav eller fri, man eller
kvinna. Alla är ett i Kristus Jesus”.
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Vad tror du på?
För några år sedan var jag ute i en svensk gymnasieklass tillsammans med
en koptisk präst från Egypten. På lite halvbruten engelska började han
lektionen med att fråga: ”Hur många av er är kristna?” Ingen räckte upp
handen. ”Hur många är muslimer?” Ingen räckte upp handen.
Han såg förvirrad ut. ”Är ni... ateister?”
Ingen räckte upp handen. ”Men... vad är ni då?!”
Ja, vad är vi? Vad är det att vara kristen,
och vad är det att tro på Gud i 2000talets Sverige? Det är inte helt enkla
frågor, och svaren på dem varierar beroende
på vem som får besvara dem. Helt klart är
att gymnasieungdomarna och den koptiske
prästen hade olika syn på vad ”tro” är. För
den koptiske prästen stod det för en självklar
tillhörighet, en tillhörighet som alla har. För
gymnasieungdomarna stod det (gissar jag) för
ett exklusivt, medvetet intellektuellt val.
Låt oss börja med vad det kan innebära
att ”tro”. I Nya testamentet beskrivs på flera
ställen hur människor kommer till tro på
Jesus. Det sker i de flesta fall ögonblickligen.
Jag tänker till exempel på de första lärjungarna, som ”genast” lämnar sina nät och följer
honom (Mark 1:18).
Det får mig att tro att många av de första
kristna i egentlig mening inte hade så mycket
intellektuella kunskaper om vad kristen tro
stod för, eller vad Jesus stod för. Snarare hade
de mött en verklighet som var större än dem
själva. Kristen tro var för dem inte främst
en intellektuell övertygelse, utan snarare
ett sätt att leva sitt liv, ett sätt att förhålla
sig till Gud.
kan också
översättas ”tillit”, och det är nog det som
ordet ”tro” i många avseenden avser: att ha
tillit till något. Att tro är alltså snarare något
känslomässigt än intellektuellt. Den äldsta
kristna trosbekännelse vi stött på är också
påfallande enkel: ”Jesus Kristus är Herre”. Vi
vet också att människor i den tidiga kyrkan
GREKISKANS ORD FÖR ”TRO”

hade olika trosuppfattningar. Trots dessa
intellektuella olikheter kunde de alla kalla
sig kristna (även om de ibland hade påtagliga
problem att acceptera varandra). Jag skulle
därför vilja hävda att kristen tro i första hand
handlar om en tillitsrelation, och i andra
hand om en lära.
DEN FÖRSTA KRISTNA SYMBOLEN vi kän-

ner till är följdriktigt en fisk (korset kom in i
bilden betydligt senare). De fem bokstäverna
i det grekiska ordet för fisk, Ixtys, fick stå
som förkortning för Jesus Kristus Guds Son
Frälsaren (Iesous Xristos Theos Uios Soter).
Tro handlar alltså om det jag sätter min
tillit till. Med den judiske tänkaren Martin
Bubers ord kan man säga att om Gudstro
handlar om att tala till Gud, då tror jag.
Men, för att citera Buber direkt: ”Om det
att tro på Gud innebär att tala om honom i
tredje person, då tror jag nog inte på Gud”.
Eller för att säga det med Olivier Cléments
ord handlar det om ”att tänka i mysteriet
snarare än om det”.
Tro är inte något som primärt intellektualiseras eller dogmatiseras. Tro är något som
levs, i vardagen. Tro är nyfikenhet och öppenhet, en attityd som växer fram inifrån.
Men detta hindrar inte att det måste finnas
ett intellektuellt innehåll i kristendomen. Vad
är det att tro? Som du kanske märker tror
jag att många svenskar har missförstått vad
”tro” innebär. Man tror att detta att kalla
sig kristen kräver att man ska hålla ett stort
antal dogmatiska påståenden för sanna. Ja,
i värsta fall tror man att det att vara kristen
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är liktydigt med intellektuell harakiri. Man
kanske tror att detta att vara kristen handlar
om att se påvens midnattsmässa varje julnatt
(och tycka att det är bra!) eller, för all del,
att stänga in sig i sin egen inskränkthet i
sitt eget lilla reservat. Alla dessa fenomen
existerar.
Vissa som kallar sig kristna sysslar med
intellektuell harakiri. Vissa kristna älskar
påvens midnattsmässa (har jag hört). Vissa
som kallar sig kristna är plågsamt inskränkta.
Trots detta menar jag att kristen tro inte måste
handla om något av ovanstående. Inte desto
mindre är det bekvämt att luta sig mot sådana
fenomen, och lugnt konstatera: Eftersom jag
inte är sådan, är jag inte kristen. Eftersom jag
inte är sådan, så tror jag inte.
MEN SÅ ENKELT ÄR DET INTE ,

tyvärr.
Många forskare menar nämligen att en av de
saker som just utmärker oss människor och
sålunda skiljer ut oss från andra djur är att vi
har behov av att tro på något högre utanför
oss själva.
Ett utmärkande drag för homo sapiens,
tiderna igenom, är hennes religioner. ”Människan blev människa den dag hon reste sitt
första altare”, som någon har uttryckt det.
Det räcker inte med att samla pengar på hög,
det räcker inte med att ha villa, Volvo och
vovve, människan har behov av något mer.
Nyfiket söker vi vidare, prövande och
sökande. Och lyssnar vi riktigt noga, kan
vi höra en ljus ton inom oss själva, en svag
röst. Vägen till tro börjar med att vi lyssnar
till den rösten. Vågar vi det?

GUD, vem är du?

Somliga hävdar att han finns i våra gener. Andra att
han är en social konstruktion. En del menar att han är
ett hjärnspöke, påhittad för att ge klena psyken ro.
Åter andra menar att han är en hon. Vem är du, Gud?
Ett sätt att börja söka svaret på frågan
är att titta i Gamla testamentet. För
det är i Gamla testamentet och i den
gamla israeliska kulturen som många av
kristendomens och islams föreställningar
om vem Gud är har sin grund.
Till exempel den revolutionära tanken att
det bara fanns en Gud och inte flera (det vi
idag kallar monoteism), en märklig tanke för
kulturerna runtomkring. Eller det faktum att
man inte fick avbilda Gud, en för omgivningen unik idé som följdes rigoröst.
Trots alla arkeologiska utgrävningar har
man än i denna dag inte funnit en enda avbild
av Israels Gud. Bildförbudet var för övrigt
ett drag som den tidiga kyrkan tog över men
övergav på 300-talet efter Kristus, och som
islam bevarat än till denna dag.
Den Gud vi finner i Gamla testamentet

är en dubbeltydig och oberäknelig Gud,
en Gud som utmärker sig genom att vara
samtidigt både kärleksfull och lynnig; en
Gud som är svår att förstå sig på. Denna
dubbelhet i Guds väsen anser många vara
en följd av monoteismen.
FÖR KULTURER MED FLERA GUDAR var det

enkelt att skylla det onda på något ont väsen
eller någon ond gud. Det var inte möjligt
för den israeliska kulturen. Det leder till
tanken att det är Gud – eller Jahve som
han kallas på hebreiska – som dödar och
gör levande, gör fattig och gör rik. Allt, gott
som ont, kommer från Jahve.
Ur detta springer det problem som alla
monoteistiska religioner lider av, och som
kallas teodicéproblemet. Det lyder kort: om
Gud är allsmäktig och god, varför finns det
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då ondska? Hur ska man förklara allt det
oskyldiga lidande som sker? Teodicéproblemet är ett svårt problem för alla monoteistiska
religioner.
I Gamla testamentet är ”Den levande
Guden” en vanlig benämning på Jahve. Jahve
ses som en kraftfull Gud, en skapargud som
vill livet, en Gud som är ”med” i det som
sker. Han beskrivs i mänskliga termer, han
känner glädje och sorg, ilska och hat, kärlek
och medkänsla. Han talar, hör, luktar, skrattar och är personligt engagerad i folket Israel,
med vilket han slutit ett förbund. Han vill
ha äkta gensvar, inte bara ett rutinmässigt
offrande. Till Jahves dubbeltydighet hör
dessutom att betydelsen av hans namn är
obekant.
I den gammalsemitiska kulturen var namnet
en viktig indikation på en persons person-

SAGT OM GUD
”En Gud som vemsomhelst kan begripa,
skulle jag inte tro på.”
Menahem Mendel av Kotzk
”Världen är Guds verk men människan
är Guds bild. Därför finner varje människa i sig själv den spegel, i vilken hon
kan lära känna Gud.”
Jürgen Moltmann
”Ur storheten och skönheten hos det
skapade träder bilden av storheten hos
dess upphovsman fram för tanken.”
Salomos vishet 13:5
”Gud är skönhet. Det är denna skönhet som ligger bakom all vänskap och
all gemenskap.”
Dionysios Areopagita, (500 e Kr)
”Det finns ingen plats utan Gud, det
finns ingen plats utom i Gud…”
Hilarius av Poitiers, (300 e Kr)
”Gud är kärlek. Den som vill definiera
honom är lik en blind som vill räkna havets sandkorn.”
Johannes Klimakos, (600 e Kr)
”Han är en snabb Gud, alltid långt före
oss och borta vid vår ankomst.”
R. S. Thomas
”Gud är både man och kvinna och inte
man och kvinna.”
Rosemary Radford Ruether

lighet och framtida öde. Ett namn bar på
mening, hade en potential som väntade på
att uppfyllas. Så betyder till exempel Abraham ”fader till många” och Israel ”brottas
med Gud”.
MEN BETYDELSEN av namnet Jahve är dun-

kel, och verkar gå tillbaka på det hebreiska
verbet ”göra”. En gissning så god som någon
är att Jahve skulle kunna översättas ”Den
som gör att det som är till blir till”. Än en
gång skulle det alltså vara skaparguden som
betonas i gudsnamnet. Men det är bara en
gissning; Guds namn är gömt för oss. Vilket
kanske är en poäng i sig?
Gud som skaparguden är alltså ett av de
drag som lyfts fram i Gamla testamentet
och det är kanske inte en så dum idé. På
samma sätt som vi kan ana vissa av per-

sonlighetsdragen hos en konstnär genom
att titta på dennes verk, kan vi genom att
uppleva skapelsen ana något om vem Gud
är. Skapelsen visar på sin skapare, en personlighet som är bortanför våra bilder och
schabloner av Gud. Gud, skaparguden, är
större än vi kan förstå, men vi kan ana vem
Gud är genom skapelsen.
Med kristendomens inträde på scenen
kommer dessutom den unika tanken att
denne skapargud blivit människa i människan Jesus. Gud har med andra ord blivit
kropp, blivit en människa, och vandrat på
jorden.
Gud som ”han”. Är det så enkelt, kan Gud
ramas in i mänskliga termer? Eller är Gud
större än våra ord, större än våra personliga
pronomen? Konstaterade vi inte just att
det hebreiska namnet för Gud, Jahve, är
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höljt i dunkel?
Här har islam ett spännande uttryck, som
de kristna kan stämma in i: ”Gud är större”.
Gud är större än våra ord, större än våra
tankar, ja Gud är den i vilken ”vi lever, rör
oss och är till” för att citera ett tal av Paulus.
Gud är större. Punkt.
Men Gud
har för de kristna, genom alla tider, varit
mer än enbart det teologiska, mer än de ord,
tankar och trosläror som människor kunnat
formulera om Gud. Gud är för den kristne
mer än lära, det är en person med vilken man
kan ha en personlig relation. Så att sätta sig
ned i tystnad, blunda och be – och lyssna – är
kanske det bästa sättet att få svar på frågan:
”Gud, vem är du?”.
Vågar vi det?
SÅ LÅNGT DET TEOLOGISKA.

Han styr vår tideräkning. Likaså är han huvudperson i
våra högtider, jul såväl som påsk. Men vem var han?
Och vilket var hans budskap?

Jesus!
En del ord och uttryck tenderar att vara så ofta använda att de
med tiden riskerar att bli utslitna. Om dessa ord och begrepp
säger filosofen Ludvig Wittgenstein: ”Ibland måste man dra
ut ett uttryck ur språket, lämna in det för rengöring, och sedan kan
man sätta det i omlopp”. Precis så är det med namnet ”Jesus”.
Årtusenden av tolkningstraditioner och teologisk fernissa tenderar
lätt att skymma sikten, så att Jesus och hans budskap skyms. Jesus
riskerar bli en ganska ointressant, omkringvandrande doktrin, en
harmlös gudamänniska med fånigt amerikanskt leende. Den radikale,
arge och farlige Jesus, den Jesus som vi möter i många av evangeliernas
berättelser, som predikade liv och efterföljelse, glöms lätt bort.

om andra före ytlighet och själviskhet. Detta hans budskap får
kanske sitt främsta uttryck i de berättelser (”liknelser”) som han
verkade älska att berätta. I dessa är det alltid den längst ned, den
föraktade (t ex Samariern) som är hjälten, och de präktiga och
statusfyllda som är förlorarna.
berättelsen om den förlorade
sonen i Lukas kapitel 15 som typexempel. Om man läser den noggrant finns det anledning att fråga sig vem som i egentlig mening
är den förlorade sonen. Är det sonen som försnillat arvet genom att
leva i sus och dus, eller är det den präktige hemmavarande sonen?
Det är inte helt glasklart; berättelsen är snillrikt konstruerad. Tänk
annorlunda.
Tidigt, redan på 50-talet efter Kristus, har vi skriftliga belägg för
att denne Jesus ansågs vara mer än en människa, nämligen Kristus.
Ja, Paulus ger i det närmaste Jesus ett efternamn och kallar honom
konsekvent för Jesus Kristus. Kristus är den grekiska översättningen
av det hebreiska Messias, och betyder ”den smorde”.
I överförd bemärkelse skulle man kunna översätta det till kung
Jesus. För Jesus var i de första kristnas ögon inte bara människa
– han var också Gud. Denne Jesus hade besegrat den yttersta av
människans fiender – döden – och därmed visat sig vara döden
övermäktig. Jesus var Gud, han var kung, till och med över döden
och ondskan.
VARFÖR INTE TA DEN VÄLKÄNDA

(det är ingen
tillfällighet att han slutade på ett kors). Han ställde – och han
ställer – obehagliga frågor. Tänk om livet inte handlar om att samla
pengar på hög? Tänk om inte meningen med livet är att bara tänka
på sig själv och sina närmaste, på andras bekostnad?
Ett mycket tydligt drag i Jesu undervisning handlar om att ifråga
sätta det som vi i traditionell mening anser vara framgång. Tänk om
livet finns någon annanstans än i Mammon, Makten och Materialismen? Tänk om livet inte är ett sofistikerat maktspel där det gäller att
framhäva sig själv och trampa på andra? Tänk om det tvärtom är så
att det är den minste, till exempel ett barn eller en invandrarkvinna
med slöja, som har nycklarna till livet? Och inte de med makt, status
och prylar? Tänk om det viktiga i livet inte är att hela tiden tänka
på sig själv? Tänk om. Tänk annorlunda. Bono Vox i rockgruppen
U2 har uttryckt det väl: ”Om du är kristen och inte rebell är du en
ganska slätstruken person”.
Ett ord som Jesus använde lite då och då var det som nya bibel
översättningen översatt med ”omvänd er”. Men det grekiska ordet
kan också översättas ”tänk annorlunda”. Det tycker jag är ett bättre
uttryck än ”omvänd er”. Tänk annorlunda! Följ inte strömmen,
den breda vägen, gör inte som alla andra. Tänk annorlunda!
För det var ett annorlunda budskap han kom med, mannen från
Nazaret. Ett budskap om att bemöta andra som man själv ville bli
bemött, ett budskap om att prioritera barmhärtighet och omtanke
FÖR DET VAR FRAMFÖRALLT FARLIG JESUS VAR
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handlar också
om detta, hur Jesus är kung över såväl ondska som nöd och död.
Och trots att årtusenden skiljer oss och Jesu tid, och trots att vår
världsbild idag ser mycket annorlunda ut än den gjorde på Jesu
tid, fortsätter Jesus Kristus att fascinera och inspirera oss. Hans
radikalitet, hans sätt att vända upp och ner på traditionella föreställningar, hans ständiga uppmaning till att tänka annorlunda
och nytt, fortsätter tiderna igenom.
Kanske kan hans budskap få oss att inte bara följa strömmen,
utan våga tänka annorlunda. Bortanför Mammon, Makten och
Materialismen.
MÅNGA AV BERÄTTELSERNA I EVANGELIERNA
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GUD OCH MÄNNISKA
Om nu Jesus var Guds son, hur
mycket människa var han i så fall,
och hur mycket Gud? Frågan blev
mer och mer infekterad bland de
kristna och kom att orsaka mycken splittring och mycket bråk.
Här fanns de som betonade
Jesu mänsklighet och menade
att han var en människa som hade blivit adopterad av Gud. Här
fanns de som istället betonade
Jesu gudomlighet så mycket att
de förnekade att Jesus ens haft
en kropp. Följden av alla dessa
stridigheter blev trosbekännel
sen, som vi än i denna dag läser
vid gudstjänster och dop.
Huvuddelen av trosbekännelsen
handlar om just Jesus och betonar både Jesumänskliga drag
(”född av jungfru Maria, pinad
under Pontius Pilatus”) och hans
gudomliga (”uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud
faders högra sida”).
Att Jesus var född och hade pinats visade att han hade haft en
kropp och sålunda var helt och
fullt människa, att han uppstigit
till himmelen och satt på Guds
högra sida visade att han även
var helt och fullt Gud. Han var
Jesus Kristus. Kung Jesus. Både
människa och Gud.
Men den intressantaste frågan
återstår: Vilken relation har du och
jag till honom? Och vad betyder
hans budskap för oss idag?

–

7

–

En helig Anda
Tanken att skapelsen är mer än en lycklig slump, att livet
är mer än en märklig avart i universums utkant har nog
slagit många av oss. Vi har stött på något i tillvaron som
når utanför den, något som verkar vara grundlagt i själva
skapelsen – en helig Anda.
Många av oss har känt av Mysteriet. Vi kan ha stött på det i
skapelsens skönhet, i ett konstverk, i en sång eller i en kärleks
relation – eller när vi fått barn. En erfarenhet av något som är
större och visare än det våra vanliga sinnen förmedlar. En erfarenhet
av Livet självt.
Kristna kallar ofta denna erfarenhet för den helige Ande. Men för
att komma i kontakt med denna anda i tillvaron krävs att vi ibland
stänger av allt brus vi omger oss med. Brus i form av yttre intryck,
men också i form av inre tankar. ”Jag! Jag! Bara Jag-bruset!” eller
”Göra! Göra! Göra-bruset!” eller ”Prylar! Pengar! Position-bruset!”
är effektiva för att hindra kontakten med tillvarons djupare skikt.
Dessa brus riskerar, om de får dominera våra liv, att göra oss ytliga
och erbarmliga att umgås med.
Över huvud taget kan det vara värt att ägna en stund kring vad
det är som upptar våra tankevärldar. Är det positiva tankar? Är det
uppbyggliga tankar, som är nyttiga för mig själv och för människorna omkring mig? Styr jag själv mina tankar, eller är det andra
som styr dem?

som Gud lagt ned i tillvaron och som inspirerar, stöttar och utmanar
oss? Denna Anda dyker upp vid de mest märkliga tillfällen i våra liv,
och får oss att inse att livet är större och mer än vi tidigare anat.
Men är det bara vid dessa tillfällen som denna märkliga närvaro,
som vi kan kalla för en Anda, finns i våra liv? Eller finns den där alltid, fast vi inte bryr oss om, eller ger oss tid, att titta efter den?
Polarresenären Ernest Shackleton har i en av sina böcker berättat
om en av de sydpolsexpeditioner han var med om i början av 1900talet. Han nämner en mycket märklig känsla som medlemmarna i
expeditionen var med om upprepade gånger: känslan, upplevelsen,
av att det var en extra medlem med i expeditionen, förutom de
som faktiskt var där. En närvaro som var med under de olika
strapatserna, även om den inte syntes. Diktaren T S Elliot hörde
talas om detta, och skrev:
”Vem är den tredje som går bredvid dig hela tiden?
Räknar jag, är det bara du och jag tillsammans
men när jag ser upp längs den vita vägen
är det alltid en till som går bredvid dig.”

ÖVAR VI OSS I ATT STÄNGA AV det yttre och det inre bruset i en
kvart varje dag, så har vi stor chans att på sikt komma i kontakt
med oss själva – och med den grund i tillvaron som de kristna kallar
för den helige Ande.
För de första kristna var det tydligt att Gud hade blivit människa
i Jesus. Det gjorde att man talade om Jesus som Guds son. Men
efterhand utvecklades även tanken på den helige Ande, en tredje
person i gudomen, som allmänt kom att gå under titeln ”hjälparen”.
Men vem var då denne den helige Ande? Ja, det är det lite svårare
att orda om; just eftersom det rörde sig om ett så diffust fenomen.
Jesus själv jämförde anden med vinden, och vinden är som bekant
ganska svår att greppa.
Kanske gör vi bättre i att tala om en Anda, en attityd eller livskraft

–

Tänk om det är så att livet är mer än det vi ser, att det finns en närvaro,
en Anda, som genomsyrar tillvaron och är med på våra strapatser
genom livet? En spännande tanke, som varit en självklarhet för de
kristna under årtusenden, och som man gett ett namn: den helige
Ande, hjälparen.
Avslutningsvis finns det en sak till som är intressant med Shackle
tons berättelse: under själva expeditionen berättade ingen av deltagarna för varandra om känslan av en ytterligare medlem, eftersom
ingen ville riskera att framstå som en dåre. Det var först efteråt de
vågade tala om det och fann att de haft en likartad erfarenhet.
Den helige Ande finns där. Det är bara upp till oss själva att våga
se det. Och våga tala om det.
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TROSBEKÄNNELSEN
På 300-talet e Kr slogs slutgiltigt fast vad
de kristna trodde – Gud var en, men ändå tre: Gud, Jesus och den helige Ande.
Denna grundläggande trossats uttrycktes
i den så kallade trosbekännelsen.
Trosbekännelsen som kom att summera
den kristna tron, fann snart sin plats i den
kristna gudstjänsten – än idag läses den
till exempel vid dop och ofta i söndagens
gudstjänst.

Så här lyder den:
• Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himme
lens och jordens skapare.
• Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av
den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst,
död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen
ifrån de döda, uppstigen till himmelen,

–
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sittande på allsmäktig Gud Faders högra
sida, därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
• Vi tror ock på den helige Ande, en helig,
allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

”Skall jag ta hand om min bror?”
Orden sägs av Kain, och de sägs till Gud, just efter det att Kain
slagit ihjäl sin bror Abel.
Trots de tusentals och åter tusentals år som skiljer oss och
texten är Kains fråga ifrån Bibelns första bok fortfarande plågsamt aktuell. För varför ska jag, egentligen, bry mig om andra?

Varför

BRY SIG?
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Vi har väl alla stött på människor som
inte verkar tänka på något annat än på
sig själva, som inte drar sig för att köra
över sina medmänniskor om det gynnar dem
själva, människor för vilket ”jag, mig själv och
mitt” verkar vara ett mantra.
Varför ta hand om andra när man kan
tänka på sig själv? Dessa människor verkar
ju dessutom vara så framgångsrika och ha
sådana vinnande leenden.
DEN 16 VERSER korta berättelsen om Kain och

Abel återfinns i Första Mosebok 4:1-16. Trots
att den är kort, hinner ordet ”bror” upprepas
sju gånger i den. Förmodligen inte en tillfällig
het, då talet sju i det hebreiska tänkandet är
ett heligt tal (i skapelseberättelsen, texten som
föregår Kain och Abel, nämns för övrigt orden
”och Gud såg att det var gott” just sju gånger).
Och om skapelseberättelsen vill säga oss att
skapelsen är god, helig, vill berättelsen om
Kain och Abel säga oss något om relationen
med våra medmänniskor – att relationen med
medmänniskan är en helig relation.
Otaliga är de bibelord som poängterar att
jag har ett ansvar för min medmänniska, och
då speciellt för de av mina medmänniskor som
är mindre lyckligt lottade än jag själv. Därför
har också Kains fråga ”Skall jag ta hand om
min bror?” under årtusendena besvarats med
ett rungande ”Ja” av läsare, oavsett tid och
kontext.
Ja Kain, du ska ta hand om din bror och ja, vi
ska ta hand om varandra och ja Kain, vi ska ta
hand om dem som är svagare än oss själva; det
är det som gör oss till människor och inte till
små lortar. Och ja, vi ska inte bara tänka på oss
själva utan även på dem runtomkring oss. Och
nej Kain, de där framgångsrika människorna
med stomatolleenden är inte så roliga att umgås
med som man kan tro.
TVÄRTOM ÄR DET SÅ KAIN ,

att det är det
oväntade mötet med människor som inte är
som du själv som ger oanade perspektiv på livet.
Människor som rent materiellt inte har ett dyft
att tillföra dig, men som bär på en annan historia, ett annat liv, och som därför kan berika
dig. Liksom du Kain, kan berika dem.
Så Kain, riv statusmuren, gå över barriärerna,
ta hand om din bror, så blir du en lyckligare
och mer sammansatt människa.
Det finns, skulle jag vilja hävda, något
mycket modernt och nutida i Kains förhållningssätt. ”Jag är mig själv nog, jag betalar
min skatt, det får räcka”.

Problemet är att det inte gör det. Det räcker
inte bara med att ha och att få, vi människor
har dessutom behov av att ge. Ge av oss själva,
ge av vår tid, ge av våra pengar. Och detta är
något som många av oss idag saknar, utan
att vi vet om det. Vi saknar den gemenskap
som givandet innebär, den gemenskap som
uppstår vid mötet med människor som inte
är som vi själva.
Vårt behov av barmhärtighet och medmänsklighet, och vårt behov av att uttrycka
barmhärtighet och medmänsklighet, formuleras i den så kallade gyllene regeln, som Jesus
formulerar i bergspredikan: ”Allt vad ni vill
att människorna skall göra för er, det skall ni
också göra för dem” (Matteus 7:12).
Dessa Jesu ord uppstod inte i ett vakuum,
utan har sin grund i den judiska traditionen.
Redan några årtionden före Jesus sa den judiske
läraren Hillel: ”Det som är förhatligt för dig
skall du inte göra mot din nästa. Detta är lagen.
Allt annat är förklaringar. Gå och lär dig!”.
DEN APOKRYFA BOKEN Tobit ger uttryck för

en liknande tanke: ”Gör inte mot någon det du
själv avskyr” (Tobit 4:15). En skillnad mellan
å ena sidan Tobit och Hillel och å andra sidan
Jesus är dock att Jesus uppmanar till att göra
goda gärningar mot medmänniskan, medan
Tobit och Hillel enbart avråder från att göra
onda gärningar.
På ett annat ställe utvecklar Jesus denna
tanke ytterligare, när han säger ”Ge, så skall
ni få” (Lukas 6:38). Detta är ord som är svåra
att förstå i vår konkurrensinriktade värld, där
många av oss helt förlorat insikten om hur
roligt det är att ge. Ett lyckligt liv är nämligen
ett liv man lever för andra, det var ett av Jesu
huvudbudskap, ett budskap som han bokstavligen levde efter ända upp på korset.
I en tid där det är ”Jag, mig själv och mitt”
som gäller betonar Jesus den andre, främlingen,
nästan; att det är saligare att ge än att få. Eftersom himmelrikets paradoxala lag är att bara
den som ger får (och den som försöker leva efter
denna lag kommer att finna att den stämmer,
även om den ibland är svår att följa).
Så svaret på Kains fråga ”Skall jag ta hand
om min bror?” är: ”Ja Kain, du skall ta hand
om din bror… för din egen skull”.
Apokryfa böcker är skrifter som
påminner om bibelböcker och gör anspråk
på liknande auktoritet, men som inte har
blivit allmänt erkända som legitima delar
av Bibeln.
FOTNOT
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GYLLENE REGELN
I artikeln nämns att den gyllene
regeln har sin grund i judendomen. Men faktum är att det finns
likartade formuleringar i flera av
världsreligionerna.
Några exempel:
”Ingen av er är troende, förrän
han önskar detsamma för sin broders räkning som för sin egen.”
Islam
”Detta är summan av alla dygder: att icke göra mot andra det
som vållar dig själv lidande.”
Hinduism
”Så som du dömer dig själv, så
döm också andra – då skall du
bli medborgare i himmelen.”
Sikhism
”Vad helst som ej behagar dig
själv, skall du ej göra mot andra.”
Buddhism

Kristen tro är rörelse
Varje tid måste uttrycka sin tro på ett sätt som går att förstå i
den tid som är. Men hur beskriver man kärnan i kristendomen
så att vi moderna människor kan ta den till oss?
Ökenfadern Serapion, som levde i
Egypten på 300-talet e Kr, begav sig
en gång ut på en pilgrimsvandring till
Rom. Väl framme i Rom fick han höra talas
om en välkänd, andlig kvinna som levde
instängd i ett litet rum. Hon höll sig inom
sina fyra väggar och gick aldrig ut.
Serapion – som ofta var ute på långa
vandringar och som älskade att resa – blev
upprörd. Han begav sig genast till kvinnan,
öppnade dörren och sa barskt: ”Varför sitter
du här?!” Hon tittade förvånat på honom och
svarade: ”Jag sitter inte. Jag är på väg.”
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Det här är den sista artikeln i en serie som
försökt beskriva vad kristen tro är idag. De
tidigare artiklarna har handlat om vissa av
de begrepp som varit viktiga för kristna
under långa tider; det som vi skulle kunna
kalla för kristendomens rötter.
Men att vara kristen idag innebär inte
samma sak som det innebar år 1950 eller
år 1850. Och framförallt innebär det inte
samma sak som det innebar år 350. Vad är
det då att vara kristen på 2000-talet?
När Abraham i första Mosebok kallas
att bryta upp från allt han har för att ge

sig ut på en oviss vandring , säger Gud, med
nya bibelöversättningens ord: ”Lämna ditt
land” (1 Mos 12:1). Så står det inte. Skulle
vi översätta hebreiskan ordagrant, så står det:
”Gå till dig själv”.
Judiska lärde har tolkat detta på följande
vis: att vara på väg, att vara på vandring, är
att ”gå till sig själv”. De som är stillastående
– de som har exakt samma åsikter idag som
de hade för 20 år sedan och de som genast
har svar på allt – dem ska man akta sig för!
De är inte på vandring, de har stannat upp.
De lever inte i uppbrott, och har därför inte
gått till sig själva. Andlig utveckling är att
kunna skämmas för vissa av de åsikter och
ståndpunkter man hade för tio år sedan!
JAG MENAR ATT DET FÖRPLIKTIGAR att till

höra en världsreligion som första gången den
nämns vid namn (i Apostlagärningarna) kallas
just ”Vägen”. Vi som tillhör den borde med
stolthet säga: ”Vi sitter inte. Vi är på väg”. Vi
är i rörelse, vi är på Vägen. Framtidens kyrka
kommer att skapas av de människor som har
denna urkristna attityd med sig, en attityd där
rörelse, uppbrott och nytänkande är viktigare
än hierarki, titlar och makt.
Så handlar också Bibeln om människor som
är på vandring. Det börjar redan i första Mosebok: Abraham bryter upp och är på vandring,
Jakob bryter upp och är på vandring, Josef

bryter upp och är på vandring. Ja, sedermera
bryter hela Israels folk upp och är på vandring. Även Jesus och hans lärjungar bryter
upp och är på vandring, liksom Paulus.
Det är ingen överdrift att hävda att stora
delar av Bibeln handlar om människor som
är på väg, om människor som bryter upp.
Att vara kristen är inte att vara stillastående.
Kristendom handlar om uppbrott.
DÄRMED INTE SAGT att kristendomen är
en religion för stirriga, rastlösa varelser som
inte kan sitta still. Utan därmed sagt att det
finns en existentiell rörelse i kristendomen,
en uppmaning att våga tänka nytt, att våga
bryta upp och vara på vandring.
Det får till följd att den kristne inte nödvändigtvis är den som går i kyrkan varje söndag. Själv går jag till exempel mycket hellre i
veckomässan, som endast är en halv timme
lång och som jag upplever mer avskalad och
central än söndagens gudstjänst.
Den kristne är inte heller nödvändigtvis
den som kan Bibeln utantill eller är insatt i
de kristet dogmatiska frågornas alla detaljer.
Nej, kristen är den som trots sina tvivel och
frågor ändå vill tro på Gud, på Jesus och
på Andan – och som i sökandet efter Gud
också söker efter sig själv. Den kristne sitter inte. Han eller hon är på väg. Precis så
enkelt är det. Och precis så svårt.

TREENIGHETEN
De första kristna beskrev sin gudstro
på ett sätt och med ett språk som
var relevant för dem. Gud var en,
men ändå tre: Gud, Jesus och den
helige Ande. Kanske var det svårt
att förstå redan då. Idag är det i alla
fall svårförståeligt, liksom det var
på 1500-talet. För att säga det med
Martin Luthers ord: ”Det finns inte
tre olika gudar, utan vi tror att det
finns en enda Gud. Om någon säger
'Det begriper jag inte', så svarar jag:
Det är bra, för det är heller inte meningen att du ska förstå det!”
Det hindrar inte att varje tid måste
uttrycka sin tro på ett sätt och på ett
språk som går att förstå i just den
tid som är.
Lennart Koskinen, biskop i Visby, har
skrivit följande trosbekännelse:
Livets Gud
Jag tror på Gud
Fadern – Skaparen
Sonen – Befriaren och
Anden – Hjälparen
Jag tror också på Människan
Guds avbild
mannen och kvinnan.
Och på Människosonen
mötet mellan Gud och människa.
Kärleken tror jag på,
och det Eviga Ljuset
som segrar över mörker och ondska.
Och på Skapelsen, Guds kropp
som vi håller på att förstöra.
Dess upprättelse vill jag kämpa för
med Guds hjälp.
Jag tror på Livet
redan före döden,
och en gång i Evigheten.
Amen.
ur Nya Lilla Katekesen,
Verbum 1999.
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D

et här häftet består av sex artiklar om kristen tro som ursprung-

ligen varit publicerad i tidningen Kyrknytt. De är på intet sätt menade
att vara uttömmande, men min intention är att spegla något av det som
varit centralt i kristen tro under lång tid. Inte minst tanken om att Gud är
en samt att Gud har en son, Jesus, som genom sina ord och handlingar
visar på vem Gud är, har varit en central tanke under kristendomens
historia.

En annan central tanke, som var viktig för många av de tidiga kristna,
är att Gud och tro på Gud inte går att sätta ord på. Som det sägs i en
kristen dikt från 300-talet:
O du som är bortom allting
hur kan man kalla dig något annat?
Vilken sång kan ge uttryck åt dig?
Inget ord beskriver dig.
Vilken ande kan fånga dig?
Inget förnuft kan föreställa sig dig.
Du ensam är outsäglig;
allt som sägs kommer från dig.

Dessa artiklar är mitt försök att göra en så bra beskrivning som möjligt
av vad kristen tro är, om än med hymnen ovan i färskt minne.
Välkommen med på Vägen!

Sören Dalevi

