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A
tt världen hamnade  i en oförutsedd global karantän just 

 under kyrkans fyrtiodagarsfasta inför påsken är naturligtvis 
en tillfällighet, men kan också väcka till eftertanke som inte 
sällan är fallet med tillfälligheter.

Ingen har undgått att ordet karantän förknippas med ett 
rumsligt ”frihetsberövande”: en strikt isolering på en plats 

till skydd mot smitta och smittspridning. Men ordet syftar ursprungligen på en 
tidsperiod. Det kommer från det italienska uttrycket ”quaranta giorni” – fyrtio 
dagar – vilket var den period som ett skepp förr i tiden behövde ligga förtöjt 
utanför Venedig innan det fick tillåtelse att anlägga hamnen. En försiktighetsåt
gärd till skydd mot smittspridning.
 Karantän är alltså ett tidsbegrepp, inte ett rumsligt begrepp. Fyrtiodagars
karantänen utanför Venedig var till sin längd inspirerad av kyrkoårets fyrtio
dagarsfasta, en period som på italienska kallas La Quaresima.
 De fyrtio dagarna av fasta som kyrkan varje år iakttar som en nedräkning in
för påsken har, sedan den på 300talet blev en del av det heliga året, visat sig vara 
ett ”gott mått”. Såväl psykologiskt som kroppsligt och andligt är det en tillräck
ligt lång tid för att göra en skillnad. Hur lång den rumsliga karantän många av 
oss just nu befinner oss i kommer att bli är det ingen som vet. Men kanske blir 
den tillräckligt lång för att ge oss tid att göra vad Gunnel Vallquist kallade ”den 
korsfästes gest” till vår: en vidöppen famn mot allt som lever och allt som lider.

därmed inte för ett ögonblick sagt att det mitt i det lidande som pan
demin innebär skulle finnas skäl att glädja sig över att världen nödgas iaktta en 
ofrivillig ”fasta”. Däremot kan det vara viktigt att se att det finns mer än ett sätt 
att möta det lidande som är en följd av krisen. 
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 Att tyda karantänen – och skälvningarna – inte bara i ljuset av fastan men än 
mer i påskens ljus, kan ge oss ett språk för det vi genomlever. Och med ett fördju
pat språk följer andra gester. Sådana som föds ur en nyupptäckt av det självklara: 
som att glädjen i att ge är större än priset för att ge upp; att kommunion är mer 
tillfredsställande än konsumtion.

i den specialutgåva  av Pilgrim som vi utger inför påsken – enbart som 
 etidskrift – vill vi ur kyrkans rika tradition söka de spår som skyddar livet när 
mycket står på spel. Några av texterna har varit publicerade i äldre årgångar av 
vår tidskrift, men äger ett språk och ett tilltal som ger dem en oväntad relevans 
just nu. Andra är skrivna under avslutningen av årets fastetid. Kanske kan något 
av det som här följer ge vägledning i det mellanrum där vi just nu befinner oss.

Med önskan om en hoppfull påsktid!

P. S. Förutom till dig som prenumerant erbjuder vi denna extra utgåva av Pilgrim 
även till andra intresserade. Dela den gärna som en påskgåva med dina vänner. 

Ö
ppning
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Nederstigen till dödsriket

Kan Gud sjunka så djupt att allt bara är svart?

av samuel rubenson

”V
arför är jag rädd  när jag går ensam 

i öknen?” frågar en lärjunge sin abba.1 

Svaret är enkelt: ”Eftersom du ännu är 
vid liv.” Så länge du är vid liv är den där, 
rädslan. I vardagens trygghet, i skydd av 

hem och sammanhang, av myndigheter och institu-
tioner, rutiner och förnödenheter, märks den oftast 
inte. Med låsta dörrar, pengar på banken, försäkring-
ar, nödutgångar, larm och livlinor, i människors mitt, 
omgivna av tingen, kan vi mer eller mindre hålla den 
stången, kapsla in den. Ensam i öknen blir den tydlig. 
Ensam och oskyddad är rädd. Och den öken som är 
min är inte alltid så långt bort, ett oväntat samtal, ett 
oväntat möte, ibland bara ett erkännande, en självin-
sikt bort. För en del av oss glimmar den till, för andra 
skapar den en återkommande ångest. En öken svår 
att hålla på avstånd.

 Abban säger inte: ”Du är rädd eftersom du inte 
tror.” Inte heller säger han: ”Du är rädd eftersom 
du inte älskar.” I dyrkan av styrka skuldbelägger vi 
rädsla. Men att vara rädd är inte uttryck för otro utan 
för liv, inte uttryck för kärlekslöshet utan för klar-
syn. Den som säger sig sakna rädsla ljuger, lever med 
skygglappar och har aldrig verkligen gett sig ensam 
in i sin öken, sett in i övergivenhet och skyddslöshet, 
meningslöshet och intighet. Den som säger sig sak-
na rädsla vet inte vad hon talar om, ser inte vidden 
av att ännu vara vid liv. Men öknen ger klarsyn, ger 
en aning av den totala tomhetens och utsatthetens 
överväldigande kraft.

”du är rädd eftersom  du ännu lever.” Att vara 
rädd hör till människans villkor från det hon föds 
till hon dör. Utan rädsla överlever vi inte. Utan rädsla 
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skyddar vi oss inte, söker vi inte föda, värme, skydd, 
ser vi inte till att bli erkända, inneslutna i gemenskap, 
ja, omhändertagna när det behövs. Skäms inte för att 
du är rädd, det finns skäl för det så länge du är vid liv. 
Du kommer att dö, hur du än gör, men att dö är inte 
roligt, vare sig för dig eller dem du älskar, allra minst 
för dem som älskar dig. Allt mister du och själv är du 
helt borta. Kvar är bara saknad, tomhet.
 Att vara rädd är ingen synd. Inte ens Jesus, han 
som var utan synd, slapp vara rädd. Evangelisten 
Markus berättar: ”Bävan och ångest kom över honom, 
och han sade till dem: ’Min själ är bedrövad ända till 
döds. Stanna här och vaka.’ Han gick lite längre bort, 
föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, 
om det var möjligt. Han sade: ’Abba! Fader! För dig är 
allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte 
som jag vill, utan som du vill.’” Inte mindre än tre 
gånger fick rädslan honom att vädja om att få slippa 
undan.
 Evangelierna skildrar ingen trosviss martyr som 
utan att darra på manschetten stolt ger sitt liv för 
den goda saken. Naken, uthängd, oskyldigt dömd 
och förrådd av de sina, utan all värdighet, utan stolta 
proklamationer, bara ett viskat ”Fader, förlåt dem” 
hänger han där. Inför de makthavande tiger han, in-
för döden ropar han ”Min Gud, min Gud, varför har 
du övergivit mig?”, inte ”Pris ske Gud!” 
 Evangelierna skildrar ingen ärofull död. Modellen 
är inte hjälten som villigt offrar sig, det är den för-
tvivlade och utlämnade människan, den föraktade 
och lidande tjänaren, den avskydde och utslängde 

främlingen som skymtar fram i de psaltarpsalmer 
och associationer som görs. Längre ut i människans 
öken kan man inte komma, lägre i mänsklig aktning 
kan man inte sjunka. Räddare kan ingen vara, ingen i 
Guds barnaskara.

esu lidande har genom  kyrkans historia 
utgjort ett problem. Inte det goda ställföre-
trädande lidandet, inte det vackra självutgi-
vande offrandet av sig själv, inte den heroiska 
kärleksfulla döden. Men hans rädsla, bönen 

om att få slippa, ångesten, uppgivenheten, förtviv-
lans rop. Hur går det ihop med honom som har makt 
över sjukdom och död, som proklamerat att Guds 
rike är här, som orädd förlåter och helar brottslingar 
och föraktade, som är Gud själv?
 Ska vi tro på Jesus vill vi ju gärna ha en orädd Jesus, 
en stark Mästare. Är vi rädda vill vi ha en som inte 
låter sig skrämmas ens av döden, vill vi ha en mäk-
tig hjälte. Ska vi dessutom tro att Jesus är Guds Son, 
att det är Gud som i honom blivit människa, blir det 
svårt att se honom utblottad på allt, till och med tillit 
och tro, blir det svårt att se honom övergiven av Gud. 
En Gud som är rädd, som ber att få slippa lida, som 
ser sig övergiven av sig själv, står sig slätt i konkur-
rensen. En Gud som verkligen dör, det blir bara för 
mycket. 
 Därför började tidigt försöken att lösa problemet 
med den ångestfyllde och förtvivlade Mästaren, och 
genom historien kan man följa spåren. Ett vanligt så-

J
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”Räddare 
kan ingen 
vara, ingen i 
Guds barna
skara.”

varken historiskt eller idag särskilt ovanlig. Jesus 
som den som är medkännande i allt och ändå samti-
digt står över allt. Som om medlidande kan ske utan 
verkligt lidande, som om ”tycka synd om” vore med-
lidande.
 Ett andra spår finns i strävan att åtminstone hålla 
Gud utanför lidandet genom att tydligt skilja på Je-
sus och Gud. Ju tydligare vi betonat Jesu mänsklig-
het, desto mer har vi frestats att hålla fram Jesus som 
motpol till Gud. Jesus som vår broder som går emel-
lan oss och Gud när så behövs. Jesus Kristus som off-
ret som försonar oss med Gud, han vars plåga och 
lidande befriar oss från Guds vrede och straff. Inte 
Gud som lider i Kristus utan Kristus som lider inför 
Gud. Att tänka sig att Jesus skulle varit rädd, ja, ska-
kad av dödsångest är svårt nog, att tänka sig att Gud 
skulle lida och dö är omöjligt. 

De båda spåren, att förneka den totala utblottel-
sen och att skilja mellan Jesus Kristus, Guds son och 
Gud själv, möter vi redan i fornkyrkan, tydligast i 
arianismen, uppkallad efter Areios, en karismatisk 
Kristusförkunnare i Alexandria i början av 300-ta-
let. I vagare former är den en frestelse som följer 
hela kyrkans historia och ligger snubblande nära för 
den som söker en gud att hålla i handen vid mötet 
med Gud. En tillräckligt mänsklig, men inte alltför 
mänsklig, hjälte. 
 Men även om teologin i den treenighetslära som 
utvecklades i 300-talets koncilier lyckades hålla den 
arianska frestelsen stången, kvarstod problemen, 
precis som de gör idag. Lidandet och ångesten, den 

dant, som vi möter i många texter från den äldsta 
tiden och framåt, är att se de ytterst mänskliga svag-
hetstecknen som om inte spelade, så ändå inte helt 
verkliga. Jesus var inte rädd på riktigt, förtvivlade 
inte på riktigt, trodde sig inte verkligen vara övergi-
ven. Uttrycken står där för att han ska framstå som 
människa. Innerst inne fanns ingen rädsla, förtviv-
lan och övergivenhet, ingen brist på tro. Han som 
med gudomlig kraft försvarar oss mot det onda kan 
ju inte ha varit rädd. Även om evangeliernas skild-
ring, och trosbekännelsens betoning av ”pinad”, hela 
tiden spjärnar emot en sådan uppfattning, är den 
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mänskliga svagheten och rädslan ställer frågan på sin 
spets: Hur kan Jesus Kristus vara fullt ut Gud och 
fullt ut människa? Ingen fråga har någonsin så djupt 
delat kristna som denna. Och kanske är det för att 
det inte finns något svar som man inte heller kun-
nat enas om ett. Ska rädslan och förtvivlan tillskrivas 
en mänsklig natur, och kraften och härligheten en 
gudomlig natur så blir det lätt lite schizofrent, men 
ska de tillskrivas samma gudamänskliga natur väger 
det djupast mänskliga lätt. Särskilt lätt väger det om 
vi sammanblandar rädsla och svaghet med synd och 
skuld.

et är genom rädslan  vi verkligen 
kan inse vad det handlar om när vi dör, 
vad den död som är vår innebär. På 
håll är döden teoretisk, så också Jesu 
död. I ångesten blir den verklig. All 

rädsla är ytterst en rädsla för döendet, för att mista 
livet, det liv som behöver föda och värme, skydd och 
närhet, kärlek och tillit, för att mista all kontroll, för 
att mista sig själv. Det är det döende som hör döden 
till som Jesus är rädd för, rädd för att inte klara av 
det som inte kan klaras av, dödsångesten. Man kan 
inte dö med livet i behåll. Inte ens Jesus, även om 
historien inte saknar exempel på försök att se det så. 
Som om Jesus bara snabbt dök ned i graven för att 
uppstå så snabbt att han inte riktigt hann dö. Vi låter 
gärna glansen av uppståndelsen skymma allt lidande. 
Vi hoppar gärna över den där evighetslånga väntan 

mellan långfredag och påsknatt, hoppar över orden 
”nederstigen till dödsriket”.
 För det handlar inte bara om vår önskan att slippa 
rädslan för döden, åtminstone hos Jesus. Det handlar 
inte bara om hur långt han steg ned i förtvivlans hav, 
det handlar också om hur mycket av sin gudomlig-
het han miste. Att en människa måste dö, det vet 
vi, även om det är svårt att acceptera och rätt me-
ningslöst. Men en död Gud ter sig inte bara omöjligt 
utan också kontraproduktivt. Om Gud kan dö tycks 
hela poängen med tron på Gud försvinna. Talet om 
Guds överväldigande kraft, om Guds herravälde som 
varar från evighet till evighet, talet om seger över all 
ondska och död, blir tomt. Att det är Gud som pinas, 
lider och dör är så svårt att ta in att alla försök att 
betona detta stött på motstånd. 
 Vårt ”Kyrie”, ”Herre förbarma dig”, som hör till 
hela kristenhetens gemensamma gudstjänstarv är 
i de äldsta gudstjänsterna och fortsatt i den östliga 
kristenheten förbundet med ”Sanctus”, den trefal-
diga bekännelsen till den Helige som möter hos 
profeten Jesaja och i Uppenbarelseboken. I direkt 
anknytning till en formulering som går tillbaka på 
400-talet sjunger vi i dagens ortodoxa liturgi: ”He-
lige Gud, helige starke, helige odödlige, förbarma 
Dig över oss.” Men betoningen av ”odödlige” kom av 
många att uppfattas som ett stöd för att skilja mellan 
Jesus som dog på korset och Gud som är odödlig, och 
därför lade man med början i Antiokia till ”du som 
blev korsfäst för oss”, så att församlingen istället, som 
man fortsatt gör i de orientaliska kyrkorna, sjöng det 

D
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att betona att det var Sonen, inte Fadern, som bli-
vit människa och att det var den mänskliga naturen, 
inte den gudomliga som dog, avvisade de kalcedo-
nensiska kyrkorna tillägget.
 Kanske behövs både betoningen och avvisandet 
av dess innebörd. Betoningen av att det verkligen 
är Gud, den helige och odödlige, vi möter i Kristus, 
också i hans ångest, lidande och död – och avvisan-
det av att det är Treenigheten som blir människa och 
korsfästs. Genom enheten mellan personerna kan 
vi säga att det som gäller en, gäller alla tillsammans, 
men genom åtskillnaden kan vi ändå tala om dem var 
för sig. I västkyrkan, med dess svaga treenighetslära 
och traditionella tal om Jesus å ena sidan och Gud å 
den andra, är frestelsen stor att antingen tala om Jesu 
lidande och död som om det inte var Gud som led 
och dog, eller att tala om Guds död på ett sätt som 
till sist upplöser tron.

ör att kunna hantera  lidande och 
smärta och så hantera rädslan, försöker vi 
skapa mening också åt det som tycks sakna 
sådan. Om det som är närmast outhärdligt 
har mening blir det lättare att uthärda. En 

befogad rädsla kan hanteras eftersom den är begrip-
lig, den obefogade är svårare att tas med. Ett me-
ningsfullt lidande, ett som avser och åstadkommer 
något gott, är en helt annan sak än ett meningslöst, 
ett som bara är planlöst och tomt. 
 Det är i det senare, i utvägslöshetens mörker där 

paradoxala: ”Helige Gud, helige starke, helige odöd-
lige, du som blev korsfäst för oss, förbarma Dig över 
oss”. 
 Tillägget blev genast kontroversiellt eftersom det 
kunde uppfattas som om man bekände att inte bara 
Sonen utan även Fadern korsfästs, vilket hotade både 
treenighetsläran och den så mödosamt utmejslade 
tolkningen av vad det innebär att Sonen blivit män-
niska. I en bön till Sonen kunde tillägget försvaras, 
men inte i en bön till Treenigheten. För att markera 
att det verkligen var den helige, starke, odödlige som 
korsfästes, att Jesus Kristus verkligen var Gud, be-
höll de icke-kalcedonensiska kyrkorna tillägget. För 

F

”En befogad rädsla 
kan hanteras efter
som den är begriplig, 
den obefogade är 
svårare att tas med.”
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”Tror han inte 
längre att han 

snabbt ska upp
stå i härlighet?”

inget ljus ger vägledning, i övergivenhetens svarta 
hål, som förtvivlan och ångest råder. Det är här det 
bränner till när vi möter Jesus i Getsemane. Delar 
han här denna ångest, denna erfarenhet av total 
meningslöshet? Det är här det bränner till på kor-
set. Delar han verkligen övergivenhetens förtvivlade 
meningslöshet? Vet han inte längre varför han måste 
dö? Tror han inte längre att han snabbt ska uppstå 
i härlighet? Kan Gud sjunka så lågt att allt bara är 
svart, allt bara är åt helvete, verkligen åt helvete?
 För oss som läser evangelierna, som lyssnar till kyr-
kans förkunnelse, som fördjupar oss i teologin, blir 
svaret oftast nej. För oss, liksom för evangelisterna 
själva, har Jesu lidande och död ett meningssamman-
hang, en innebörd, och dessutom ett gott slut, och vi 
ser detta redan på korset, korset som ett segertecken. 
Men detta nej kommer med ett pris, det pris som de 
mest utblottade och förtvivlade får betala, att Gud 
inte tycks gå hela vägen med dem. Den som har för-
lorat ett barn, den som suttit hos en älskad som med 
nöd och näppe överlevt ett självmordsförsök, den 
som lider av återkommande ångest vet att välmenat 
meningsskapande kan öka förtvivlan, få mörkret att 
tätna, få utanförskapet att öka. Här kan ondskans 
brutala meningslöshet inte skylas över. Om inte Je-
sus, om inte Gud, steg ned i meningslösheten, så steg 
han inte ner till mig.
 Men meningen är inte där, fastlagd att tro på, och 
meningslöshet är inte otro. Mening är något vi ska-
par till vår egen hjälp, är ett arbete. Vi ger mening åt 
det som sker genom att tolka det, lägga till rätta och 

sätta det i ett större sammanhang. Det är inget fel i 
det, tvärtom är det nödvändigt och vår kallelse. För 
det har vi fått tankeförmåga och språk. Genom att ge 
mening är vi med om att skapa, är vi Guds medskapa-
re. Men allt meningsskapande har sin plats och sina 
begränsningar, och det är viktigt att komma ihåg att 
meningen inte finns i det som sker utan i tolkningen, 
att mening alltid är något man behöver ta till sig, ald-
rig något man kan lägga på någon. Meningslöshet är 
den avgrund som vår dödlighet med sin rädsla och 
ångest bär på, den avgrund vi alla rätt som det är kan 
sjunka ned i, den avgrund som Gud stigit ned i, som 
Gud vill lyfta oss upp ur.
 Därför, när vi ser Jesu död i ljuset av uppståndel-
sen, när vi ser hans lidande som ställföreträdande 
eller försonande, måste vi undvika att låta det förta 
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1 Den grekisk-systematiska samlingen xxi.5.

 ”Nederstigen till dödsriket” bekänner vi i den 
apostoliska trosbekännelsen. Nederstigen, utblot-
tad, dödad, uppgiven, övergiven, besegrad går han in 
i dödsriket, in i vårt dödsrike. Längre ned går det inte 
att komma. Det är slut, fullbordat. Bara så, bara där, 
kan undret ske. Död kan bara med död besegras, dö-
den kan inte dödas, den kan bara ges liv. Och liv bara 
skapas ur det som är dött av den som en gång skapade 
livet.
  Uppståndelsen är därför inte bara en fortsättning, 
som om man kunde skaka liv i de döda, det döda, 
bara man skakar tillräckligt. Den är en ny skapelse, 
ett nytt liv, skapat mitt i dödsriket, ett liv som bryter 
fram ur det, som får dess portar att brista. Det gäl-
ler också dig, den död du står mitt i när du är rädd, 
ångestfylld och övergiven, också portarna till ditt 
dödsrike är färdiga att sprängas. Men först måste du 
släppa in den dödsdömde och övergivne, han vars 
namn skall skydda dig när du går.

samuel rubenson är präst i Svenska kyrkan och 
professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och 
Sankt Ignatios ortodoxa akademi. Han är även preses 
för Johannesakademin i Ekumeniska Kommuniteten i 
Bjärka-Säby. Artikeln var införd i Pilgrim 1/2014.

evangeliernas nakna skildring av honom som ned-
steg hit till det yttersta, måste vi undvika att beröva 
de mest plågade hans närhet. Det verkligt radikala i 
kristen tro är tron på att Gud blev människa så fullt 
ut att han också gick in i den mänskliga döden med 
allt vad den innebär. Det är så lätt att tänka sig att 
Jesus inte var som vi, bara som vi skulle önska att 
vi vore, inte en spegelbild utan en idealbild. Aldrig 
svag, aldrig rädd, aldrig förtvivlad, aldrig övergiven. 
Ett skäl, eller kanske en konsekvens, är att vi ser allt 
detta vi inte vill som synd och därmed något som 
inte gäller Jesus. Så blir rädslan och övergivenheten, 
förtvivlan och ångesten skuldbelagd. 

ar inte rädd” , är det första ängeln 
säger till Maria, till herdarna, det första 
Jesus säger till lärjungarna efter upp-
ståndelsen. Inte utan skäl. De var rädda. 
Det är till den som är rädd som orden 

är riktade. Att uppmaningen att inte vara rädd åter-
kommer så ofta i Bibeln är inte för att det är fel att 
vara rädd, utan naturligt. De är inte till de ständigt 
modiga, eller övermodiga, orden kommer, det är till 
de rädda. ”Det finns ett hemligt tecken”, inte ett up-
penbart som du borde fattat för länge sedan, ”ett 
namn som skyddar dig nu när du går”, går trots att du 
egentligen inte vågar. Det namnet är Jesus, han som 
också var rädd, skakad av ångest, han som också upp-
levde övergivenhetens yttersta mörker. Hans namn 
skyddar, inte på grund av makt utan svaghet. 

”V
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Där två eller tre är samlade i mitt namn

Om att svara ja på Jesu inbjudan att i all enkelhet vara honom nära.

av alva dahl

erren gav och Herren tog – lovat 
vare Herrens namn.” Jobs tålmodiga 
konstaterande kommer ekande som 
en radbandsbön i huvudet när jag 
sent på kvällen tvingas lämna en fa-

miljemedlem med svåra smärtor på akuten och leta 
rätt på bussen hem. Anhöriga släpps inte längre in 
på vårdavdelningarna. 

Likadant ser det nu ut på häkten och anstalter och 
på äldreboenden – inga besök. Hur begripliga och 
nödvändiga besöksförbuden än är drabbar de utsatta 
människor i kris. När den enkla möjligheten att hålla 
varandra sällskap tas ifrån oss blir det så uppenbart 
vad mycket en så enkel sak betyder. 

Pandemin har nått oss mitt under fastan, och 
kyrkoårets texter och liturgi kunde inte ge oss mer 
hjälp att hantera ensamhet och leda. Inställda sam-

”H
mankomster och tömda kalendrar kan tas emot som 
Andens erbjudande att tränga djupare in i den mys-
tiska erfarenhet Jesus gjorde i öknen, när han under 
fyrtio dagar levde avskild från människor, men hade 
sällskap av vilda djur och änglar. Detta är årets bästa 
tid för betraktelse över de fjorton stationerna på den 
korsväg som förenar Jesus Kristus med varje ensam, 
sjuk, förnedrad, uppgiven, sårad, plågad och tröstan-
de, sörjande son, moder, dotter och vän.

så vad säger kyrkorna  i denna kris? Låt bli att 
ta i hand och kramas, drick inte ur kalken, stanna 
hemma. Allt fler av oss lekmän uppmanas av våra 
ledare att följa livesända gudstjänster via datorn. 
Men även om de digitala kommunikationsmedlen 
är fantastiska på många sätt är de självklart ingen 
förutsättning för andakt utanför kyrkorummet. 
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Varför ska kyrkorna tävla med andra aktörer om vår 
skärmtid? 

I stället kan vi kristna nu påminna oss om att en 
gudstjänst mycket väl kan ske i hemmet, på bussen, i 
akutens väntrum, i parken eller varhelst där ”två el-
ler tre är samlade i mitt namn” – ett kriterium som, 
med tanke på Andens ständiga deltagande i bönen, 
ständigt är uppfyllt. 

När vi inte längre tillåts gå till kyrkan behöver vi 
inte sitta passiva framför skärmen för att se på när 
andra ber. Bönen är varje människas – och kanske 
även djurs och växters – superkraft. Så låt oss i stället 
slå oss ned framför ett tänt ljus. I bönen är vi alltid 
förenade med hela kyrkan, med alla änglar och hel-
gon och med Jesus själv. Med sjuka och utsatta fa-
miljemedlemmar och med alla andra som lider av att 
inte få vara varandra nära.

låt oss sitta där  i längtan efter att få återför-
enas med vår församling, men också låta den ofrivil-
liga isoleringen erinra oss om den bristande enhet 
som varje söndag föreligger mellan oss kristna. Om 
den uppdelning i rivaliserande kyrkor och samfund 
som ständigt tvingar isär oss och som med Gunnel 
Vallquists ord beror enbart på ”nedärvd splittring, 

fälle att för en stund vända ryggen åt skärmarna och 
svara ja på Jesu inbjudan att i all enkelhet vara ho-
nom nära, precis där vi är. ”Min själ är bedrövad ända 
till döds. Stanna här och vaka med mig.” Jesus talar 
ur Getsemanenatten rakt in i min natt, och din.

alva dahl är språkvetare, författare och översättare. 
Hon utkom 2019 med boken Längtans flöde. Artikeln är 
en bearbetad version av en krönika som var införd i tid-
ningen Dagen den 20 mars 2020.

”Varför ska 
kyrkorna tävla 

med andra 
aktörer om vår 

skärmtid?”

inskränkthet och prestigelystnad”. Det är lätt att se 
släktskapet mellan denna inomkyrkliga fiendskap 
och de nationalistiska strömningar som under denna 
globala kris får länderna att fåfängt tävla om vem 
som lyckas hantera smittan bäst i stället för att gå 
samman, hjälpas åt och visa omtanke om varandra.

Påtvingad ensamhet kan ge oss ett utmärkt till-
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Vägvisare i en apokalyptisk tid

När grundvalarna vacklar söker livet efter människor som står på fast mark.

av martin lönnebo

et är en nåd att bli född i denna märk-
liga tid, den med de väldiga dimensio-
nerna, ty den väcker förundran och 
den behöver vårt mod. I männi skans 
korta historia är denna epok den bästa 

och den värsta: så förunderliga vetenskapliga och 
tekniska insikter, så många helgon, så många politis-
ka och materiella förbättringar; sådana möjligheter, 
sådana rättigheter, sådana fasansfulla människoska-
pade hot och så ringa vishet. Det är en särskild nåd 
om man, som jag, fått vara med länge, inte främst i 
år räknat. Jag är född i den gamla tiden och får nu 
även leva i den nya. Ingen generation tidigare har 
varit med om något liknande. Metusala, 969 år, är 
avundsjuk.1

Vi i nord och väst har aldrig, människan till ära, 
åkt så bekvämt och kört så snabbt framåt – med an-

siktet vänt bakåt. Dold ångest. Vad som helst kan ju 
finnas bortom nästa kurva, gott som ont. Tron, Hop-
pet och Kärleken sitter i sista vagnen. Förtjänsten, 
Makten och Konsumtionen i den första. Loket före-
faller sakna kompetent personal.

Men det är många som har börjat förstå. De gör 
vad de kan för att anpassa farten till sikten och spana 
framåt. Gud signe dem. Och många sätter sig i sista 
vagnen och gör Tron, Hoppet och Kärleken sällskap. 
Gud signe dem.

om någon skulle  fråga mig vad som karaktärise-
rar forntiden skulle jag behöva en ordbok, men med 
framtiden är det enklare. Här räcker det med tre ord 
(och för att bli förstådd skall jag säga dem på grekis-
ka): Tiden som kommer kännetecknas av att den blir 
apokalyptisk2, hur tappert vi än kämpar emot, vilket 
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vi bör göra av all vår kraft och allt vårt förstånd. För 
att klara prövningarna bör då människan vara apofa-
tisk3 och kenotisk4, och här skall den kristne gå i täten 
tillsammans med alla människor av god vilja jorden 
över. Detta är inget nytt, ty i djupet har vår tro alltid 
varit apofatisk och kenotisk (och i fjärran har vi anat 
apokalypsen och tidens slut när Gud åter blir allt i 
alla).5

Alltså, inget nytt och märkvärdigt, det gäller bara 
att söka sig från periferi till centrum.

Djupet, som dessa två senare ord visar på, har ofta 
dolts av den glittrande ytan. Dock, när orkanerna ra-
sar, finns lugnet endast i djupets Djup.

Alltså, detta budskap finns redan i vår kristna tro. 
Kyrkan är inte främst en sociologisk verklighet och 
en del av underhållningsindustrin. Hennes uppgift 
är att fullfölja vad som fattas i Kristi lidande.6 Med 
den insikten blir den nuvarande synliga församling-
en till välsignelse för alla levande, utan den blir hon 
en relikt i historieböckerna – så länge nu dessa anses 
behövliga, ty apokalypsen slukar historien.

När du väl har tagit dessa tre väldiga ord till dig 
och begrundat dem kan du lyfta blicken och se sta-
digt mot framtiden. Det är en särskild nåd att vara 
ung och ha denna utsikt (jag blir avundsjuk!), ty den 
visar att du behövs, väldiga gärningar väntar dig: att 
förhindra det onda (det som står i människans makt 
att stoppa), att lindra livets ångest hos allt levande; 
att försona, trösta och värma; att bedja, läka och gläd-
ja; att ge hopp. 

Tron behövs bäst när det är värst. Och Hoppet och 
Kärleken förgår aldrig.7 När grundvalarna vacklar sö-
ker livet efter människor som står på fast mark.

när tiden  blir tydligt  apokalyptisk vet vi inte, 
och det har vi aldrig gjort, men jag tror att mänsk-
ligheten redan vid mitten av 2000-talet vacklar i 
stormen. Vi är inte beredda. Vi i Överflödsvärlden är 

lika bortskämda barn, avskärmade från verkligheten 
lekande dataspel. Så brister skärmen, och flodvågen 
sköljer över oss. Den hotar inte bara kroppens liv, utan 
kanske än mer själens. Hur skall vi överleva som an-
svarsfulla och någotsånär goda människor? Hur avstå 
från att bli deltagare i allas kamp mot alla i Bristens 
värld, som nu inte helt kan undvikas (bromssträckan 
är enligt min mening för kort). I denna värld gäller 
det ibland ordagrant livet, vi försvarar vårt mot an-
dra. Man brukar säga att kulturen endast är en tunn 

fernissa, hoppas vid Gud att det är helt fel. Jesus an-
tyder dock att i den Stora Prövningen skall kärleken 
hos de flesta kallna.8 Detta tycker jag är Bibelns mest 
skrämmande ord.

Vårt skenbart rationella och skrytsamt överlovade 
västerländska samhälle är apokalypsens motsats. 
Ingen känd kultur på jorden har, på det hela taget, 
räknat med ständiga framsteg, så omåttligt! så ma-
teriellt! så kontrollerat! Livet är genomlyst, ej fördolt 
och hotande. Den framtida guldåldern, Den Eviga 
Framstegstiden, är ej beroende av nyckfulla kosmiska 
makter, nej, den vilar i våra visa händer. Men just 
detta får mig bara att rysa, hur skall vi kunna sova 
lugnt? Vi har ju nyss genomlevt ett sekulärt, styrke- 

”Dock, när 
orkanerna rasar, 

finns lugnet endast  
i djupets Djup.”
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och människodyrkande, cyniskt århundrade när vi 
närmade oss den totala katastrofen. Inte finns rädd-
ningen i sekularisering, utan i den stora vördnaden 
för livet.

I ett rationellt, sekulärt och materialistiskt sam-
hälle kommer hoten just från det som vi älskar mest 
och litar på, nämligen ideologin, tekniken och mate-
rien. Ideologier drabbar samman, isspeglar brister, re-
klamen flammar, eldar härjar, cynismen växer, öknar 
glöder, girigheten triumferar, vatten forsar, borrhål 
torkar, atombombslager infiltreras, sjukdomsbakte-
rier fulländas. 

Och i allt detta är varje människa, stark som svag, 
kallad till kamp mot det som fördärvar livet.

Vi behöver inte vänta. Låt oss handla, bedja och ge 
varandra livsmod.

Ge inte upp. Fatta mod. Du behövs. Ropa på hjälp.
Jorden och universum vilar inte i vår bräckliga 

hand. Ord att ständigt hålla sig till i skuggan av Ved-
ermödan är Herrens egen bön. (”Den som rätt kan 
läsa sitt Fader vår, han rädes varken fan eller trol-
len …” Erik Gustaf Geijer).

Fader vår, som är i himmelen …9

pofatisk . Lägg ett band från din bibel, gär-
na det gula, gyllene, för uppslaget där 
nedanstående verser finns, så att du 
kan lära dig dem by heart. Dessa, den 
apofatiska eller mystiska teologins in-

stiftelse ord, är en borg där din själ kan bo. I dessa 
väldiga ord ryms allt vetande, all tro och vår stora 
längtan. 

O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos 
Gud! Huru outrannsakliga äro icke hans domar och 
huru outrannsakliga hans vägar! 

Ty ”vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har 
varit hans rådgivare? 
Eller vem har först givit honom något, som han alltså 
bör betala igen?”
Av honom och genom honom och till honom är ju 
allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.10

 
Ateismen och det kritiska tänkandet har haft det 
stora goda med sig att de fördrivit alla små avgudar. 
Vetenskapen har beskrivit ett universum i väldighet 
som kanske saknar gräns. Den Gud vi ofta tecknar 
tycks vara för liten för detta stora eller obehövlig för 
det förklarade.

A Nu finns det endast en väg att gå, att bli så biblisk 
som aposteln Paulus och låta Gud bli allt. Nutid och 
framtid behöver en stor Gud.

Vi förstår oss inte på Gud, men vi kan älska, lyda 
och tjäna. Gud är inte ett ting bland tingen, utan 
själva varats djup. Vi kan visserligen inte förstå oss 
på Gud, men vi kan i tro, hopp och kärlek förenas 
med honom. Detta är den vetande okunnigheten och 
motsatsernas förening.

”Nutid och 
framtid  

behöver en 
stor Gud.”
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Naturligtvis behöver vi inte förkasta det lilla vi 
vet, vi bör följa ledljuset från uppenbarelsen och 
vi bör göra det vi kan, men vi sträcker oss mot det 
gränslösa, det som vi inte känner och den väldiga 
styrka som vi inte äger. 

Tro är främst förtröstan. 
Tro är relation. 
I begynnelsen var Relationen. I tiden är den ska-

dad. I evigheten är den helad.
Vår lösen är: Du är gränslös
 Du är nära.
 Du är ljus
 och jag är din.

kenotisk . Nu är det dags att lägga det röda bandet i 
din Bibel vid instiftelseorden för det kenotiska livet. 
Må det vara din tillflyktsort till livets slut:

Var så till sinnes, som Jesus Kristus var,
han som var till i Gudsskepnad, 
men icke räknade jämlikheten med Gud  
såsom ett byte,
utan utblottade sig själv, i det han antog 
tjänareskepnad.
Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en 
människa
och ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
ja, intill döden på ett kors.
Därför har ock Gud upphöjt honom över allting …11

Tror vi att Gud är gränslös följer därav även tron på 
den gränslösa närheten. Stort och litet, och de största 
motsatser som död och liv, sammanfaller. Vetekornet 
läggs i jorden och dör och får därmed liv. I Kyrkans 
pilgrimståg, som följer Kristi fotspår in i framtiden, 
kan man se banér med texter som denna. Välkomna 
in under fanorna:

Vi är det okända folket.12

Vi bär med oss livets stora längtan.

Vi behöver inte förgänglig ära och makt.

Vi är en armé med surdeg som sprängmedel.13

Allt är nåd.14

Du är ljus.15

Vi sjunger: Härlig är jorden, härlig är Guds himmel. 
skön är själarnas pilgrimsgång.

Vi är dubbelpatrioter.

Vi växer till dess vi blir stora som barn,16 
som behåller det första leendet,
men som gråter med dem som gråter.17

Vi bär varandras bördor.18

Vår överklass är de som är bäst i omsorg.19

Vi litar på Gud.

Allt skall bli gott och allt skall vändas i gott.20

 

martin lönnebo är biskop emeritus i Linköpings 
stift. Artikeln var införd i Pilgrim 1/2009.

1 1 Mos 5:27
2 Apokalyps: avslö-

jande, uppenba-
relse, i synnerhet 
av de ”yttersta 
tiderna” med 
dess vedermödor. 
Uppenbarelsebo-
ken kallas även 
Apokalypsen.

3 Apofatisk: icke 
vetande, teo-
logi som tar sin 
utgångspunkt i 

7 1 Kor 13.
8 Matt 24:12.
9 Matt 6:9–13.
10 Rom 11:33–36.
11 Fil 2:5–9.
12 Luk 17:21.
13 Matt 13:33.
14 Jes 44:12.
15 1 Joh 1:5.
16 Matt 18:4.
17 Rom 12:15.
18 Gal 6:2.
19 Luk 22:26.
20 Upp 21:5.

Guds outsägbar-
het, Guds väsen 
såsom fördolt. 

4 Kenotisk: tom, 
utblottad. Kors-
teologi. Kristi 
efterföljelse i 
ödmjukhet och 
trohet. Används 
bland annat av 
Paulus i Fil 2:7.

5 1 Kor 15:28.
6 Kol 2:15, 2 Kor 

1:5, 4:10f, Fil 2:17.
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Tolkning: Marie Tonkin

elena shvarts (1948–2010) räknas bland sin generations främsta ryska poeter. Hennes 
 visionära poesi skildrar ofta stadslandskap och groteska scenerier och står utanför alla skolor 
och rörelser i sin samtids Ryssland. Elena Shvarts bodde hela sitt liv i Sankt Petersburg.D
ik
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På drejskivan

Upphör inte att skapa mig

vänd mig på din drejskiva

Livets grepp om min hals hårdnar

och gör mig snabbare, ljusare.

Tröttna inte på att förändra mig

annars knådar döden mig till lera,

men om du blåser in i mitt hjärta

ska jag stiga i opaliserande glas

svävande och snurrande uppåt

till dina gårdar, som ett barns leksnurra.

Låt världen fortsätta bli till,

till och med vid sabbatens avsked

möter ännu din inspiration –

en darrning till svar i träden

Elena Shvarts
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Vårt behov av tröst är oändligt

En trappistmunk blickar ned i samma avgrund som Stig Dagerman.  

Och finner en tröst som aldrig sviker.

av erik var den

en 19 mars 2001 befann jag mig i 
bokhandeln på Sorbonne när blicken 
föll på ett smalt, gult litet häfte som 
stod väl skyltat. Titeln på omslaget 
löd: Notre besoin de consolation est im-

possible à rassasier – Vårt behov av tröst är omättligt. 
Givetvis måste jag köpa den. Jag skrev allvarligt in 
inköpsdatumet i boken som om jag kände på mig, re-
dan innan jag läst färdigt den, att den skulle få en 
avgörande betydelse för mig. Jag har burit den med 
mig ända sedan dess och läst om den med jämna mel-
lanrum. Så småningom fick jag tag på den svenska 
originaltexten. De två första styckena lyder:

Jag saknar tro och kan därför aldrig bli någon 
lycklig människa, ty en lycklig människa skall 
aldrig behöva frukta att hennes liv är ett menings-

löst irrande mot den vissa döden. Jag har varken 
ärvt en gud eller en fast punkt på jorden, varifrån 
jag skulle kunna tilldraga mig en guds dolda ra-
seri, rationalistens ökensinne eller ateistens brin-
nande oskuld. Jag vågar därför inte kasta sten på 
henne som tror på ting, på vilka jag tvivlar eller 
på honom som dyrkar ett tvivel, som vore inte 
även det omgivet av mörker. Den stenen skulle 
träffa mig själv, ty om en sak är jag fast övertygad: 
att människans behov av tröst är omättligt.

Jag jagar själv tröst som en jägare ett ville-
bråd. Var jag ser den skymta i skogarna skjuter 
jag. Ofta träffar jag bara tomma luften, men nå-
gon gång faller ett byte till mina fötter. Eftersom 
jag vet att tröstens beständighet är lika kort som 
vindens i en trädkrona skyndar jag mig att be-
mäktiga mig mitt offer.

D
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Författaren till dessa rader är Stig Dagerman (1923– 
1954) – en meteor på 1900-talets litterära himlavalv. 
Under några få, flyktiga år utvecklade han ett mycket 
rikt författarskap. Han dog för egen hand vid blott 
31 års ålder. Varför? Vem vågar svara på det? Dager-
man levde ett innerligt liv. Hans poetiska begåvning 
försatte honom stundom i extas. Han talade om ”en 
båge av ord, vilkens spänning fyller mig med glädje 
och förskräckelse”. Samtidigt såg hans resoluta ni-
hilism till att han ständigt stod och balanserade på 
randen till en hotfull avgrund. En dag hoppade han. 
Under sin livstid hade han en hygglig läsekrets i 
Skandinavien, men det var i Frankrike, post mortem, 
som han blev en kultfigur. Gitanes-rökande intellek-
tuella vid små cafébord på Boulevard Saint-Germain 
gav Dagerman rollen som en nordisk motsvarighet 
till Sartre och Camus – en blond, bleklagd, mörk 
existentialist. Hur frestande är det inte att offra ett 
människolivs alla trassliga, grälla trådar för att vinna 
den abstrakta definitionens monokroma livlöshet! 
Jag tycker om ett foto från 1949, där Dagerman visar 
upp sig med ensemblen i samband med uppsättning-
en av en av hans pjäser. Här poserar han komiskt som 
själva sinnebilden för en hypnotisk, sorglös maskuli-
nitet och förmår uppenbarligen njuta av humorn i 
det hela.

För Dagerman var det givet att människan var 
stoft och intet mer. Han kände bara alltför väl den 
tyngdlag som drar oss mot graven. På så sätt liknade 
han den tomhänte Adam utanför Edens portar. Men 
bristen på en motsvarande uppåtrörelse visar att Da-
germans perspektiv var allt annat än bibliskt. I sina 

verk skildrar han ömsint tillvaron för vanliga kvin-
nor och män. Men i grunden betraktar han deras liv 
som meningslösa. För Dagerman var det ett axiom 
att människans behov av tröst aldrig kan mättas. 
Han upplevde sin egen existentiella hunger som en 
sorts dynamo som fick honom att fara fram längs li-
vets väg utan annat syfte än att ”skaffa kvarnstenar 
till min hals”. Han var övertygad om att ”evigheten är 
obekymrad om mig”, att döden fanns överallt. Efter-
som det så uppenbart var döden som hade övertaget 
menade han att det var ett uttryck för frihet att gå 
den till mötes: att åtminstone själv välja när man drar 
ut kontakten. 

tt vittnesbörd som  Dagermans förtjä-
nar att läsas med respekt. Det bör också 
förstås i sin kontext. I Sverige betraktas 
Dagerman som en av 40-talisterna, en 
grupp författare som fick sitt genombrott 

under 1940-talet och strävade efter att sätta ord på 
detta decenniums hopplöshet. Min egen association 
när jag läste Dagermans text om tröst (från 1952) gick 
till ett reportage av Vasilij Grossman skrivet åtta år 
tidigare: ”Helvetet Treblinka”.

Som korrespondent för Röda Arméns tidning 
Röda Stjärnan gick Grossman in i det ödelagda Tre-
blinkalägret tillsammans med sovjetisk militär un-
der senhösten 1944. Han var en av de första någonsin 
att skriftligt redogöra för förintelsens omfång och 
metoder. Enligt en försiktig bedömning mördades 
780 863 judar metodiskt under den period då lägret 
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var verksamt, alltså inte mer än 15 månader: från 23 
juli 1942 till 19 oktober 1943. Siffrorna är svåra att 
ta in.

Under det första halvåret begravdes alla de mörda-
de kvinnorna, männen och barnen i enorma gropar.

Grossman beskriver hur Himmler under vintern 
1942–1943 besökte Treblinka och gav order som gick 
på tvärs mot lägrets bestämmelser. ”De skulle ge-
nast sätta igång att bränna de nedgrävda liken, vart-
endaste ett, forsla bort aska och slagg ur lägret och 
sprida den över åkrar och vägar.” Efter förlusten vid 
Stalingrad ville herr Reichsführer se till att utplåna 
alla spår av industriellt mördande inom en omkrets 
av 60 kilometer från Warszawa.

Grossman beskriver hur denna perversa operation 
genomfördes (uppgrävningarna, bålanrättningarna, 
de oupphörliga brasorna) med behärskad men glö-
dande vrede. Ännu mer talande än de exakta fakta-
uppgifter han lämnar är skildringen av landskapet, 
det landskap han såg med egna ögon när arbetet var 
fullbordat.

Slagg och aska från de brända liken lastades på
järnvägsvagnar och forslades ut ur lägret. Bön-
der från byn Wólka som tyskarna hade mobili-
serat lastade aska och slagg på kärror och spred 
ut det längs vägen som gick förbi dödslägret till 
det polska strafflägret. Barnfångar med spadar 
jämnade ut askan på vägen. […] Bilarnas hjul 
rasslade på ett särskilt sätt på den vägen, och när 
jag åkte på den hördes från hjulen hela tiden ett 
sorgset frasande, tyst som ett blygt klagande.

Han beskriver ”ett svart sorgband av aska som låg där 
mellan skogen och fälten”. När man har sett något 
sådant – människor som andra människor avsiktligt 
har smulat ned till stoft – går det då att reagera på nå-
got annat respektabelt vis än med den bittraste för-
tvivlan? Kunskapen om vad som skett under kriget 
var ett öppet sår i Dagermans hjärta. En natt stängde 
han garagedörren och la sig ned på golvet med bilmo-
torn igång.

Dagerman representerar en tragisk nihilism med 
inslag av genuin människokärlek. Hans medkänsla 
var anmärkningsvärt djup. Hans filosofiska efterföl-
jare i dag är i allmänhet mer cyniska – och mer dog-

”Kunskapen om 
vad som skett 
under kriget var 
ett öppet sår 
i Dagermans 
hjärta.”
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matiska. Det finns en kall logik i argumentationen 
hos många sekulära propagandamakare för exempel-
vis eutanasi eller experimentell eugenik. Och visst, 
om människan inte är mer än en ansamling av stoft, 
varför skulle hon då vara okränkbar? Varför skulle 
man inte, med hänvisning till något man anser vara 
det ”allmänna bästa”, kunna rensa, rena och manipu-
lera vår biologi? 

ett samhälle som  förlorat sina övernatur-
liga rötter ter sig utilitarismen för många som 
den enda framkomliga vägen. Mänskligheten 
plockas ned från sin piedestal. Den samtida 
sekulära antropologin ter sig fast besluten om 

att bevisa att människan inte utmärker sig på något 
vis. Genom att föreställa sig alla arter som likvärdiga 
kan deras tänkare argumentera för förbättrade vill-
kor för djurparkernas schimpanser samtidigt som de 
förespråkar utplåning av barn med trisomi.

Den här sortens beskrivning av människan som 
stoft gör ett trosvisst perspektiv på livet helt otänk-
bart. Troende beskrivs hånfullt som irrationella, som 
emotionellt och metafysiskt vilseledda. Den kristna 
berättelsen om människan, som förutsätter en ska-
pares avsikter och val, avfärdas som en saga för vek-
lingar. Dagerman var inte så dräpande. Han anslöt 
sig inte till de avsiktligt vantrognas våldsamheter. På 
något plan hade han gärna velat tro, men han kunde 
inte få ihop det ljus tron talar om med de mänskliga 
realiteter han såg omkring sig. Ett par veckor före 
självmordet skrev han till en vän:

När jag läste i ”Stäppvargen” sist slog det mig att 
där har jag en släkting. Liksom han tillhör jag 
självmördarnas släkte d.v.s. inte de som nödvän-
digtvis tar livet av sig men som alltid har döden 
vid sin sida för säkerhets skull, att tala med, att 
hoppas på. Jag vet inte varför jag lever. Jag ser 
inget slut på den här anhopningen av dumma 
dagar … Den gudomliga kärleken? Det är väl den 
som skulle göra oss fria. Jag läste hos en katolik 
om någon som ingen såg, därför att han gömde 
sig i ljuset. Hade vi ändå ett ljus att gömma oss i.

Denna bekännelse berör mig. När jag ser på Dager-
man ser jag en bror. Är vi ändå dömda att tala förbi 
varandra, han och jag? Kanske inte om vi utgår från 
en ödmjukhetens antropologi. Den ger oss ett ge-
mensamt fundament. Den ger oss ett gemensamt 
språk. Om den kristna ståndpunkten ofta ter sig ir-
relevant för icke-troende, är det inte då för att den 
presenterar sig på ett sätt som saknar inkarnerad 
trovärdighet? Det är något paradoxalt i detta: att en 
religion som dyrkar det ord som blev kött lätt kan 
framstå som en sorts spiritualism, bortkopplad från 
våra kroppars begär och plågor, våra hjärtans oro och 
längtan. Kristna kan också stundom vara ganska ur-
skillningslösa i sitt bruk av trons ordförråd. Vi talar 
helt vardagligt om sådant som egentligen är fullkom-
ligt omskakande. Vi talar om att ”natten går mot sitt 
slut”, att ”döden finns inte mer”, att ”våra bröders 
anklagare har kastats ned”, som om detta var själv-
klara sanningar, som om frihetskampen inte måste 
utkämpas på nytt, i vart och ett av våra liv, med allt 
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vad detta kräver av oss i form av förvirring och tåla-
mod. Är det inte därför tron ofta betraktas som blott 
moralistisk, som ett normsystem som används för att 
kyligt döma våra liv utifrån, och inte som en levande 
sanning som återskapar livet inifrån?

Inför Askonsdagens uppmaning kan Dagerman 
och jag mötas i medkänsla, ja till och med förståelse. 
Denna uppmaning går rakt ned i de djup vi båda kän-
ner. ”Kom ihåg att du är stoft” – det är ingen pre-
dikande klyscha. Det är ord som bekräftar en onto-
logisk sanning. De avkräver mig en ödmjukhet som 
går ända in i mitt väsens kärna. Den benediktinska 
humilitasvägen är, när den förstås på rätt sätt, inte 
mindre radikal än karmeliternas undervisning om 
själens och andens mörka nätter. Den för oss raka 
vägen till den avgrund som skiljer vår ändliga tillvaro 
från Guds oskapade Vara.

Dagerman såg ned i den avgrunden. Jag ser också 
ned i den. Båda uppmanas vi att lyfta vår inre blick 
så att vi kan skymta den andra sidan, för att så inse 
att det går att ta sig över den, i Kristus. Ödmjukhe-
tens stege kan läggas tvärsöver den och bli en bro. 
Att erkänna att jag är stoft kräver mod. Genom detta 
erkännande sluter jag fred med min egen fattigdom. 
Jag bestämmer mig för att bli kvar i den. Jag accep-
terar att jag, hur mycket jag än älskar livet, en dag 
ska dö – att jag är stoft med en nostalgisk känsla för 
härligheten. Jag lär mig att låta härligheten, av nåd, 
göra anspråk på mitt väsen redan nu, så att det kan 
genljuda av evighetens musik. Jag lär mig att se fram 
emot evigheten som till en hemkomst. Att leva så, så 
intensivt, kräver ädelmod. Ett kloster är en anlägg-
ning där man specialiserat sig på att främja uthållig-
het över tid. Det är en plats där vi kan möta avgrun-
derna i Jesus Kristus. Genom sin blotta existens är 
klostret en utsträckt hand som erbjuder vänskap åt 
alla dem som ställts inför avgrunden och blivit liv-
rädda. Munkar och nunnor hoppas att genom sina liv, 
genom sina böner, uppmuntra sina medvandrare att 
lyfta blicken och upptäcka att deras hjärtan vidrörs 
av ett djupt minne av Guds ursprungliga smekning. 
Att minnas på detta sätt är att vakna upp till hopp. 
Och finna en tröst som aldrig sviker.

erik varden är trappistmunk och katolsk präst. Tex-
ten är ett utdrag ur hans bok Allt som är värt att minnas, 
som utkommer på Silentium i juni.

”Det är en plats 
där vi kan möta 
avgrunderna i 
Jesus Kristus.”
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et finns en del svårbegripliga utsagor 
i Bibeln. En av de märkligaste finner 
vi i Kolosserbrevet. Paulus skriver: 

”Nu gläder jag mig över att få lida för 
er. Vad som ännu fattas i Kristi lidan-

den, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som 
är kyrkan.”1

Vilka hemlighetsfulla och samtidigt anstötliga 
ord! Hur skulle det kunna fattas något i Kristi lidan-
den som en av hans lärjungar skulle behöva – eller 
kunna – tillfoga? Nu skriver förmodligen inte Pau-
lus själv här, utan någon som vördade och högaktade 
aposteln och ville föra hans teologi vidare. Men ändå 
häpnar man. Hur kan någon som skriver i Paulus 
namn påstå något sådant? Paulus talar ju annars i 
tydliga ordalag om människors rätt färdiggörelse ge-
nom tron och nåden.2 I sina brev (exempelvis 2 Kor 

11:22–28) visar han prov på ett sunt självmedvetande, 
men här verkar författaren tillskriva honom något 
annat, nämligen ren och skär fåfänga. 

frågan är om  författaren verkligen avser det som 
översättningen i nt 1981 återger. nt 1917 talar inte 
om ”Kristi lidanden”, utan om ”Kristusbedrövelser”. 
Även om uttrycket är otympligt, låter det oss ana att 
bibelordets betydelse inte är så given som det först 
förefaller. Det grekiska grundordet i grundtexten be-
tecknar faktiskt ingenstans i Nya Testamentet Kristi 
frälsande lidande, hans död på korset. Det används i 
stället för besvär, bekymmer, lidanden, umbäranden, 
särskilt i samband med det förkunnelseuppdrag som 
Jesus Kristus hade och som hans lärjungarna har. 

Då blir det också begripligt att dessa ”apostoliska 
lidanden” inte är avslutade i och med Jesu död. Kyr-

D

Stanna här och vaka med mig

Hur skall man läsa de märkliga orden om att fylla ut det som 

ännu fattas i Kristi lidanden?

av angel a corsten
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kan, som i Jesu efterföljd fortsätter att förkunna 
Guds villkorslösa kärlek till människorna och till 
världen, får uppleva liknande umbäranden och lidan-
den som Herren själv.

Visserligen ledde Jesu förkunnelse till hans död 
på korset, därför att han och hans budskap inte togs 
emot och kan alltså, på sätt och vis, ses som ett så-
dant ”apostoliskt lidande”. Men Jesu död är oändligt 
mycket mera. Skillnaden ligger inte i hur svårt lidan-
det är. Senare kristna har utstått lidanden som har 
varit lika fruktansvärda som döden på korset. Skill-
naden är snarare att Kristi passion har en unik fräl-
sande karaktär. 

det andra ordet  för lidande, ”Kristusbedrövelser”, 
betecknar en erfarenhet som alla kristna kan göra 
och i viss mån också gör, om de lever sin tro. Lidan-
den och umbäranden är även allmänmänskliga erfa-
renheter. Ingen kan leva sitt liv utan lidanden och 
umbäranden. Och säkert är det berättigat att också 
ha dessa allmänmänskliga lidanden i åtanke, när vi 
läser Kolosserbrevet. För en kristen är också ”vanliga” 
lidanden ”Kristusbedrövelser”, som han eller hon 
möter tillsammans med sin Herre.

Nu blir också orden ”vad som ännu fattas” klarare. 
De avser ingen brist i Jesu liv och lidande som Paulus 
skulle kunna komplettera, utan det enkla faktum att 
tiden ännu inte är fullbordad. Tiden fortgår och så-
ledes också kyrkans apostoliska vittnesbörd och kon-
flikter och lidanden i samband med detta.

Men varför talas det om att Paulus lider ”för er”? 
Ligger det inte i dessa ord ett slags frälsarmedvetan-
de, som inte riktigt går ihop med den historiske apos-
telns egen kristologi? Nej, sannolikt vill författaren 
här bara återge ett konkret faktum: Paulus sitter i 

fängelse. Han får lida på grund av att han har för-
kunnat budskapet om Kristus till brevets adressater 
och många andra och han kommer att fortsätta med 
sin förkunnelse så snart han kan. Han utstår lidan-
den för att de ska få veta att Gud älskar dem och har 
sänt sin Son för att återställa den brustna relationen 
mellan Gud och människa. 

Och den glädje som nämns i samma andetag som 
lidandena? Förmodligen kan den förklaras på två sätt. 
De lidanden som förkunnaren får utstå bekräftar 
budskapets enastående värde och vikt i adressater-
nas ögon. Lidandena gör budskapet mera trovärdigt 
vilket gläder förkunnaren. Orden ”vad som ännu 
fattas” återspeglar kanske också uppfattningen att 
det behövs en viss mängd av förkunnelsearbete med 
därtill relaterade lidanden innan Kristus återvänder. 
Och då är det ju bra och glädjande att ”arbeta bort” så 
mycket som möjligt från denna mängd.

risti död på korset  har en enastå-
ende karaktär och betydelse. Varför är 
detta en hörnsten i den kristna tron? 
Alla måste ju till sist dö, om än inte så 
grymt och så tidigt i livet som Jesus.

För att förstå det unika med Jesu kors måste vi 
utgå från Jesu enastående identitet som sann Gud 
och sann människa. Många, som kanske inte funde-
rat så djupt, lutar åt uppfattningen att hans identitet 
som Gud och människa snarare underlättade hans 
död på korset. Han visste ju hur det skulle sluta, att 
han skulle uppväckas på tredje dagen, tycker man då. 
Men detta resonemang har allvarliga brister. Hade 
Jesus känt till uppståndelsen och med hjälp av denna 
visshet kunnat ta sig igenom sin sista stund, då hade 

K
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”Den allra ljusaste 
omfamnas av 
mörkret och näst
intill släcks ut.”

han ju inte varit sann människa. Hans mänsklighet 
hade då endast varit som en klädnad som nödtorftigt 
skylde hans gudomlighet, och hans död snarare en 
dramatisk pseudohändelse än en äkta mänsklig död, 
såsom vi alla måste dö, utan att veta något om hur 
det ser ut på andra sidan. Redan fornkyrkan fördöm-
de uppfattningar av den arten (doketism). 

Man gör nog mera rättvisa åt inkarnationsmyste-
riet om man antar att Jesu identitet som sann Gud 
och sann människa snarare försvårade än underlät-
tade hans död.

Döden är bland mycket annat en konfrontation 
med mörker, meningslöshet, övergivenhet, förlust 
av kontroll. Allt detta gör döden till något ytterst 
hotande. På sätt och vis kan man säga att döden är 
svårare för en god människa, eftersom hon inte har 
något mörker i sig. Döden blir mera främmande och 
dramatisk för henne. Hur ska det då inte vara för Je-
sus som inte bara är en mycket god människa3, utan 
även Gud?

Döden kan dessutom påverkas av andras bristfäl-
lighet och mörker. Den kan bli värre, eftersom andra 

inte ställer upp, inte tar sitt ansvar, överger den dö-
ende eller till och med gör något som leder till hans 
död. Just detta sista är ett tydligt inslag i Jesu död 
på korset: han dör oskyldigt eftersom andra har velat 
det. Hans död är därför inte bara en konfrontation 
med meningslöshet, mörker, övergivenhet, utan med 
mänsklig synd och ondska. Den allra ljusaste om-
famnas av mörkret och nästintill släcks ut. Det är det 
korset gäller. ”Men detta är er stund, nu har mörkret 
makten.”4 Men just därför att Jesus i sin död inte ryg-
gade från denna yttersta konfrontation med mörker 
och ondska, är korset också ett genombrott som löser 
upp det fruktansvärda som vi går till mötes i döden. 
Därför frälser Jesu död.

döden är vidare en erfarenhet av yttersta alie-
nation: människan blir skild från det som hittills 
har utgjort hennes mänsklighet: kropp, medvetande, 
identitetsmedvetenhet, relationer. Passionsberättel-
serna i evangelierna innehåller indikationer på att 
Jesus utöver detta också upplevde något liknande an-
gående sin gudomlighet. Han hade alltid upplevt att 
Gud är hans Far, hans Abba, närmare honom än hans 
egen andedräkt. Men nu ropar han: ”Min Gud, min 
Gud, varför har du övergivit mig?”5 En sådan erfaren-
het är smärtsammare, ju intimare relationen i fråga 
har varit. Och ingen relation kan ha varit innerligare 
än den mellan Jesus och hans himmelske Fader.

Nya Testamentet visar också att Jesus möter sitt 
lidande och sin död med en sorts frivillig beslutsam-
het.6 Han är inte bara tvungen att stå ut med något 
fruktansvärt, utan han säger på något sätt ja till 
denna väg. Säkert kan hans attityd i viss mån jämfö-
ras med den tappra beslutsamhet som martyrer och 
politiska motståndskämpar har visat genom århund-
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”Därför inbjuder 
han oss att vara 

honom nära i 
denna stund.”

radena. Men den är också något annat, nämligen ett 
eko av det frälsningsbeslut som av ren kärlek ledde 
till Guds människoblivande.

Korset är alltså det ögonblick där såväl dödens 
och syndens mörker som Guds frivilligt givna kärlek 
ställs på sin spets. En dramatisk konfrontation äger 
rum mellan mörker och kärlek, och Guds kärlek av-
går med segern. Därför är korset den plats där män-
niskan erfar såväl sin synd som den villkorslösa förlå-
telsen. Oberoende av hur hon är och vilken roll hon 
innehar i detta drama, så överger Gud henne aldrig. 
Relationen mellan honom och människan fortsätter 
och fördjupas alltmer. Hon blir på traditionellt teolo-
giskt språk ”rättfärdiggjord”. 

orset är dock inte bara unikt, det 
är även en del av en allmänmänsklig 
erfarenhet, av lidande och död. He-
breerbrevets författare har denna sida 
av korset i åtanke, när han skriver: ”Vi 

har inte en överstepräst som är oförmögen att känna 
med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på 
alla sätt och varit som vi men utan synd.”7 

Jesus som dör på korset dör på sätt och vis som alla 
människor. Han vet inifrån, av egen erfarenhet, hur 
det känns. Han vet vad smärta, hjälplöshet, kropps-
ligt sönderfall, övergivenhet, förlust av kontroll inne-
bär. Han känner till sorgen när livet plötsligt avbryts, 
osäkerheten och lidandet när man möter andras 
förakt. ”Han var föraktad och övergiven av alla, en 
plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig 
bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon.”8 
Dessa ord om Guds tjänare hos Jesaja har därför med 
rätta traditionellt använts på Jesus.

Att Jesus led och dog som vi, kan vara till stor tröst 
för oss eftersom vi inte behöver gå ensamma den 
svåra vägen där ingen annan fullt ut kan ledsaga oss. 
Däremot är det orimligt att föreställa sig att det skul-
le finnas ett flöde i motsatt riktning när människan 
och korset möts, att vi själva alltså skulle kunna bidra 
något till korset och dess frälsande kraft. 

Detta förbehåll utesluter dock inte något annat 
som också det är en allmänmänsklig erfarenhet. När 
man verkligen älskar någon vill man dela sitt liv med 
henne. Jesus älskar oss och vill därför dela sitt liv – 
även och i synnerhet dess svåraste vägsträcka – med 
oss. Därför inbjuder han oss att vara honom nära i 
denna stund. Han ger oss tillgång till sitt lidande, 
han distanserar sig inte från oss när han har det som 
svårast. Hans ord till de lärjungar som var med ho-
nom på Olivberget riktar sig också till oss: ”Stanna 
här och vaka med mig.”9

K
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Att följa denna till synes så enkla uppmaning 
innebär att be vid korset, att uppehålla sig vid korsets 
fot, i synnerhet när kyrkoåret på ett särskilt sätt in-
bjuder till det. Korset är ingen bekväm plats för bön. 
Nästan utan att märka det smiter man lätt undan så-
som Jesu första lärjungar gjorde det. Uppmaningen 
träffar alltså mitt i prick. Men vägen att återvända 
till korset är alltid öppen, utan förebråelser, utan 
komplikationer, utan krav. När man återvänder om 
och om igen, kommer man så småningom att också 
upptäcka vilken välgörande plats korset är. Här råder 
ingenting annat än sanningen. Föreställningar och 
idéer som man har om sig själv, prestationskrav och 
många frestelser kan inte vistas tillsammans med 
korset. De sjunker undan. Bildligt talat sitter man på 
en klippa när man ber invid korset. Det känns inte 
mjukt och varmt, men klippan bär.

Jesus vill dela sina svåra stunder med oss. Han in-
bjuder även oss att dela våra svåraste tider med ho-
nom. Han vill vara nära oss i allt. Även vi får alltså 
säga till honom: ”Stanna här och vaka med mig.”10 Vi 
får då räkna med ett mera pålitligt och trofast gen-
svar än han själv har fått.

Att följa denna Jesu uppmaning innebär också att 
vi finns invid det kors som våra medmänniskor bär. 
Det innebär bland annat att hälsa på ensamma och 
olyckliga, att hålla kontakt med besvärliga släktingar, 
att informera sig om det svåra och hemska som sker 
i min omgivning och i världen, att ta ställning och 
att efter förmåga lämna gåvor där det är nödvändigt. 
Också det är svårt, i synnerhet om man själv inte kan 
bidra till någon lösning, utan bara upplever sig själv 
som en ganska vilsen följeslagare på en annans tunga 
väg. Men säkert är det också här prestationskraven 
många gånger spökar. Om de sjunker undan blir även 

det lättare. Man går vägen med varandra, utan att be-
höva veta vart den leder.

låt oss nu ännu en gång återvända till vår ut-
gångspunkt, de hemlighetsfulla orden i Kolosser-
brevet: ”Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad 
som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt 
eget kött, för hans kropp, som är kyrkan.” Säkert är 
de lätta att missförstå, men nu kan vi se att de trots 
detta innehåller en djup sanning: vi får dela Kristi 
lidanden med honom såsom han vill dela våra lidan-
den. Vi får då och då också dela andras lidanden. 

Allt detta har ingenting att göra med prestation. 
Men det har desto mer att göra med kärlek. Kärleken 
sammanlänkar Jesus och oss och den sammanlän-
kar på annat sätt även oss och de människor vi får 
ledsaga en bit på deras väg. Det gör att även lidande 
och död – erfarenheter som vanligtvis snarare är iso-
lerande – inte kan skilja oss åt. Därför kan Paulus på 
annat ställe säga om relationen mellan Jesus och oss: 

”Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör 
för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, 
och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller 
dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick 
liv igen för att härska över både döda och levande.”11

angela corsten är Sacré-Coeursyster. Hon var tidi-
gare verksam på Johannesgården i Göteborg och är i dag 
bosatt i Österrike. Artikeln var införd i Pilgrim 1/2003.

1 Kol 1:24
2  Rom 3:21–31
3 jfr Hebr 4.15
4 Luk 22:53

5 Matt 27:46
6 Joh 10:17–18, 

Matt 26:39
7 Hebr. 4:15

8 Jes 53:3
9 Matt 26:38
10 Matt 26:38
11 Rom 14:7–9
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oronaepidemin drar fram över värl-
den, och siffrorna över antalet sjuka 
och döda stiger brant. Halva världen 
sitter i karantän och sjukvården pressas 
till bristningsgränsen – ibland över den. 

Men de skenande siffrorna döljer en sak för oss: 
De allra flesta är inte sjuka. I skrivande stund har en 
miljon drabbats – vilket är en miljon för många. Men 
över 99 procent av såväl Sveriges som jordens befolk-
ning har inte konstaterats smittade i nuläget.

Ändå påverkas alla. Om vi inte arbetar inom sjuk-
vården eller själva drabbats är vår främsta uppgift att 
hålla oss undan. Att avstå från sociala kontakter och 
skydda riskgrupperna. Därför tillämpar vi social dis-
tansering och placerar oss i karantän. 

Det är ett litet offer jämfört med det lidande co-
vid-19 skapar för många – men det betyder inte att 

det är enkelt. Att inte kunna möta släkt och vänner, 
och kanske inte kunna gå till kyrkan, är smärtsamt. 
När aktiviteter bokas av och vi tvingas hålla oss inom 
hemmets fyra väggar gör sig tristessen snart påmind. 

Därför fylls medier nu av tips på hur isoleringen 
kan hanteras: Vårda dina rutiner, få frisk luft, håll 
kontakt med dina nära på elektronisk väg. Goda råd 
som är värda att följa. Men det räcker inte med prak-
tiska tips. Vi är meningsskapande varelser, därför 
behöver vi ord som hjälper oss att tyda vår situation. 

finns det något begrepp  i Bibeln som kan ge 
oss perspektiv på isoleringen? Det gör faktiskt det: 
Tänk på sabbaten. Det finns mycket att lära av den 
sabbatsvisdom som i dag främst bevaras i den judiska 
traditionen. 

Sabbaten instiftas när Gud vilar på den sjunde ska-

C

Gud skriver inte en tragedi

Vi kan bära alla sorger om vi förmår placera dem i en berättelse.

av joel halldor f
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pelsedagen. Ibland tänker vi på sabbaten som skild 
ifrån skapelsen, en återhämtning efter att det egent-
liga arbetet är gjort. Men teologen Norman Wirzba 
menar att sabbaten snarare är skapelsens fullbordan. 
Gud fullbordar sin skapelse genom att njuta av dess 
skönhet. 

Sabbaten är ingen efterskrift, utan skapelsens kli-
max. 

På sex dagar får världen sin form, på den sjunde 
får den sin mening när vi stannar upp och betrak-
tar den i kärlek. Detta är människans kallelse. Det är, 
som rabbinen Abraham Joshua Heschel konstaterat, 
en dag då vi får påminna oss om det band som finns 
mellan människan, den övriga skapelsen och Gud.

Detta är syftet med de regler som omgärdar sab-
baten: Begränsningarna hjälper oss att bli uppmärk-
samma. Genom att vi avstår från arbete, media och 
resor tvingas vi till stillhet och att fokusera. Vår blick 
riktas mot vår närmaste omgivning. Jag börjar lägga 
märke till rörelserna i min själ, och till de ting och 
människor som finns runt mig. 

Sabbaten är en dag då vi får vila från jakten, för 
att upptäcka att Gud inte är någon annanstans än 
just precis här. 

Men det är som sagt inte enkelt. Många judiska 
uppväxtskildringar präglas av en hatkärlek till denna 
högtid. Å ena sidan gemenskapen, högtidligheten 
och de vackra ritualerna. Å andra sidan: tristessen. 

I Sverige var söndagen länge avskild på ett särskilt 
sätt genom att affärerna höll stängt och de flesta var 
lediga. Men 1972 fick vi tydligen nog av tristessen, 
och regeln om söndagsstängt togs bort. Sen dess har 
söndagen allt mer kommit att likna veckans övriga 
dagar, med kommers istället för kontemplation. 

Det har varit till välsignelse för marknaden, men 

inte för människans själ. Under dessa dryga fyrtio år 
har många sabbater kommit och gått utan att vi tagit 
tillfälle att vila eller reflektera. I coronakarantänens 
tid finns en möjlighet att ta igen detta. 

För precis som judarna under sin sabbat är vi nu 
begränsade från resor, umgänge och underhållning. 
Och precis som de kan vi se det som ett tillfälle att 
inte bara återhämta oss, utan också öva oss i upp-
märksamhet. 

Det finns en särskild sabbatsfrid tillgänglig för 
den som kan släppa idén om att det goda livet finns 
någon annanstans – med andra vänner, annat arbete, 
andra upplevelser, andra församlingar – och istället 
riktar blicken mot det som är nära. Och avsaknaden 
av de rutiner och relationer som vi nu för en tid be-
rövas är en chans för oss att upptäcka hur mycket vi 
älskar dem. Först när vi ger upp dem förstår vi hur 
viktiga de var för oss. 

ett mörker har lägrat sig över världen genom 
denna pandemi, men det kommer en tid efter coro-
na. Mycket kommer att gå förlorat längs vägen, såväl 
människoliv som ekonomiska värden. Men genom 
att leva i stillhet och avskildhet kan vi både hålla till-
baka smittan och få del av sabbatens välsignelser. 

Om detta kan bli en tid för oss att växa i uppmärk-
samhet och kärlek, då är något ändå vunnet. 

Men coronakrisen kan också hjälpa oss att se vårt 
samhälle med nya ögon. I pandemins spår ser vi män-
niskokärlek och en fantastisk solidaritet, men också 
djup fruktan och dödsångest.

Om jag för en månad sedan hade fått frågan vad 
som är centrum i vårt samhälle skulle jag ha svarat: 
Tillväxt. Partier och personer må vara oense om vad 
vi ska göra med våra pengar, men alla är överens om 
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att kurvorna måste fortsätta stiga. Kanske skulle jag 
lagt till att rätten att själv få bestämma över sitt liv 
också är fundamental. 

Därför har det varit chockerande att se hur reger-
ingar världen över utan att blinka offrat både tillväxt 
och öppenhet för att betvinga coronaviruset. Det 
som djupast sett binder oss samman var inte, visade 
det sig, vare sig pengar eller frihetsideal, utan något 
annat: rätten till liv – och vår rädsla för döden. 

Detta är samhällets grundläggande kontrakt: att 
den som blir sjuk ska ha rätt till modern sjukvård. 
Därför ställer vi nu om våra samhällen, och det är 
nobelt, ja storartat, att vi är redo att göra så stora 
uppoffringar för att skydda liv. Det gäller inte minst 
sjukvårdspersonalen, som gör det med risk för egen 
hälsa och liv. Att allt detta sker för att skydda främst 
gamla och sjuka gör det inte mindre imponerande. 

Men samtidigt är det ibland svårt att avgöra vad 
som är mest grundläggande: Vår omsorg om varan-
dra eller en obearbetad dödsångest? Den frågan mås-
te vi alla gå till botten med, för vår vilja att hålla oss 

vid liv gör oss paradoxalt nog sårbara – både politiskt 
och existentiellt.

Den ekonomiska räkningen för kampen mot co-
rona är redan skyhög, men även den politiska kostna-
den skenar. Gränser stängs, mötesfrihet upphävs och 
flera stater rör sig i auktoritär riktning. Hur långt 
kommer vi att gå, hur länge kommer det att bestå 
och kommer världen bli sig lik igen? 

Coronakrisen riskerar bli ett nytt redskap i aukto-
ritära krafters verktygslåda – liksom hotet från nästa 
pandemi. 

et är naturligt att  vilja leva, och 
det vore politiskt ansvarslöst att inte 
arbeta hårt för att undvika en ita-
liensk coronakatastrof. Ändå måste vi 
orka skärskåda våra motiv, för rädsla 

är inte en sund grund för någon politik. Den som är 
rädd låter sig alltför lätt manipuleras, och trygghet är 
som en drog: vi får aldrig nog – och vi kan aldrig bli 
tillräckligt säkra. Därför behöver vi konfrontera vår 
dödsångest, och förvissa oss om att det inte är den 
som driver oss. Det är ingen tillfällighet att Jesus 
vanligaste uppmaning till sina lärjungar är: ”Var inte 
rädda.”

Problemet är att många moderna människor inte 
tror på någon högre mening eller större berättelse 
som binder oss samman. Det enda som finns är våra 
egna, personliga historier. Vi är individer som följer 
våra hjärtan och försöker förverkliga oss själva. Och 
om min berättelse skulle ta slut, då är allt över.

Ett sätt att få perspektiv på sin egen död är att 
fundera på vad i livet som är viktigare för mig än att 
överleva. Två frågor kan hjälpa mig att se det: Vilka 

D

”Och om min 
berättelse skulle 
ta slut, då är allt 
över.”
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ideal är jag beredd att dö för och vilken större berät-
telse lever jag i?

Ideal är nödvändiga för moralisk integritet, sär-
skilt i orostider. En vän besökte en gång ett barnhem 
i Centralamerika, och såg förfärat hur hennes vänin-
na vägrade röra vid barnen av rädsla för att de bar på 
någon dold sjukdom. Hon förstod inte, konstaterade 
min vän, att det finns saker som är värre än att dö. 

Den som betraktar döden som det värsta som kan 
hända får svårt att bevara anständigheten, i synner-
het när livet hotas. Det finns, som Astrid Lindgren 
skriver, saker som man måste göra även om man är 
rädd, för annars är man bara en liten lort. Men vad 
hör egentligen dit? Vilka ideal håller vi så högt, högre 
än livet självt? När vi identifierat dem har vi skapat 
en liten vall som skyddar oss när dödsångesten väller 
in.

Den andra frågan, den om min berättelse, är svåra-
re eftersom den utmanar vår individualism i grunden. 
Men det är som Karen Blixen skrivit: Du kan bära alla 
sorger om du förmår placera dem i en berättelse. 

Det gäller till och med sorgen över min egen död 

– men för att den ska kunna bli meningsfull måste 
jag ingå i en berättelse som inte slutar där, utan som 
är större än mig själv. Det kräver i sin tur att jag be-
traktar mitt liv som intimt sammanvävt med andra 
människors, och kanske också andra krafters.

I den kristna traditionen beskriver ordet förtrös-
tan en tillit till att historiens Gud leder allt mot ett 
gott slut. Vi är alla del av Guds berättelse, och Gud 
skriver inte en tragedi. Förtröstan handlar alltså inte 
om att just jag kommer att besparas lidande och död 

– säkert inte – utan om att ondskan inte får sista or-
det. När boken till sist stängs, kommer alla tårar att 
torkas.

Med en sådan hållning har otaliga generationer 
mött oräkneliga pandemier före oss. Naturligtvis har 
de varit rädda, men förtröstan har varit deras käpp 
och stav i dödsskuggans dal. 

I dag har vi bytt förtröstan mot kontroll – och när 
kontrollen går förlorad står vi skyddslösa. Rädslan 
väller in, i våg efter våg, och inget pris blir för högt 
för att hålla den stången. 

Vi räknar noga på dödstal i pandemins kölvatten, 
och det är verkligen en enorm skillnad på Tysklands 
promilletal och Italiens nära 10 procent. Låt oss hop-
pas att vi lyckas hålla dem låga, så att så många som 
möjligt kan räddas. Men oavsett var detta slutar så 
är dödligheten för tillståndet att vara människa 100 
procent. Det måste vi försonas med.  

joel halldorf är docent i kyrkohistoria och lektor 
vid Enskilda Högskolan Stockholm. Han är ledarskri-
bent i tidningen Dagen och medarbetare på Expressens 
kultursida.

”Hon förstod inte, 
konstaterade min 
vän, att det finns 
saker som är värre 
än att dö.”
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marie tonkin är poet och litteraturkritiker. Hon tillhör 
Pilgrims redaktion. Hennes senaste bok, Silver och eld, har 
i år utkommit på Silentium skrifter.

D
ikten

Svar som ingen annan ser

Som prosa tonar ängelns röst: en dröm

står fram med anspråk större än mitt liv.

Du är den enda, sa den, bara du –

och änglavingen rörde snabbt min arm.

Det var inte som vind och storm, men tyst,

den sortens fråga–svar som ingen annan ser.

Mitt ja var inte mod, jag ryste till

där källsprånget gick fram och sa mitt namn.

Marie Tonkin
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vinnan gråter  över döden och vem 
gör inte det? Hennes tårar är allas tå-
rar. Att döden är så obeveklig. Att det 
blir så ensamt och tomt. Så mycket 
blev för sent och så lite blev kvar. Alla 

näsdukar är för små.
Hon som gråter sörjer över vännerna som försvann. 

En otippad och självklar gemenskap som  visste sitt 
varför och därför varje hur. Inte man eller kvinna, 
inte fattig eller rik. Människa och människa och 
Gud. Himmel på jorden. Tacksamhet, generositet 
och gryningsljus. Vem har inte smakat den lyckan 
och sedan katastrofen när allt rammas? Besvikelse 
och skam. Vad finns kvar att leva för?

Kvinnan gråter över uppdraget som tog slut, pre-
cis när det hade börjat. Att utjämna skillnader. Ge 
hungrande bröd. Att läka sår. Att tala ord av sanning 

och nåd. När ingen längre frågar efter det bästa vi 
har och kön ringlar lång utanför arbetsförmedling-
en, då gråter vi utan tårar och stumheten blir vårt 
språk.

en kvinna gråter  utanför en grav i Jerusalem. 
Det är så längesen och det är nu, i detta ögonblick. 
Hennes tårar är allas tårar.

Vad är det som river och sliter de djupaste såren i 
kvinnan och i oss, hennes systrar och bröder i dag? 
Var finns den mest livshotande blodförlusten? Kärle-
ken, den stora kärleken, har blivit korsfäst, har dött, 
är begraven. 

”O, ansikte, du höga, som nyss betvang en värld, din 
makt nu gäller föga, din fägring är förtärd, din glans 
till intet vorden. O, vem har släckt den blick vars ljus 
allt ljus på jorden i klarhet övergick.”

K

Samla mina tårar i din lägel

En kvinna gråter utanför en grav i Jerusalem. Det är så längesen och det är nu.

av l iselot te j  andersson
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Men Maria stod och grät utanför graven. 

Gråtande lutade hon sig in och fick då se två 

änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade 

legat, en vid huvudet och en vid fötterna. 

Och de sade till henne: ”Varför gråter du, 

kvinna?” Hon svarade: ”De har flyttat bort 

min herre, och jag vet inte var de har lagt 

honom.” När hon hade sagt det vände hon 

sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod 

inte att det var han. Jesus sade till henne: 

”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” 

Hon trodde att det var trädgårdsvakten 

och svarade: ”Om det är du som har burit 

bort honom, herre, så säg mig var du har lagt 

honom, så att jag kan hämta honom.” Jesus 

sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om 

och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är 

hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: 

”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit 

upp till min fader. Gå till mina bröder och 

säg dem att jag stiger upp till min fader och 

er fader, min Gud och er Gud.” Maria från 

Magdala gick då till lärjungarna och talade 

om för dem att hon hade sett Herren och att 

han hade sagt detta till henne.

Johannesevangeliet 20:11–18

Nu grinar ondskans fula ansikte emot oss och inget 
visir i världen kan skydda.

Mörkret har makten. Endast mörkret.
Det är då det hörs en röst. När vi redan låg fast-

bundna vid spåret och skenorna förkunnade att tåget 
närmade sig.

Vi står blick stilla, som en flock får som flydde för 
vargens dreglande käftar.

Ingen musik i världen kan överträffa den röst som 
nämner oss vid vårt rätta namn. Det är nu vi föds, 
det är nu vi blir till och världen vaknar, inte ur en 
törnrosasömn, men som ur koma.

Nu gråter vi. Det finns någon att gråta inför. Vi 
gråter inte över Honom som står där med morgon-
ljuset i sina händer. Vi gråter över oss själva och våra 
barn. Över allt som gick sönder och som längtar efter 
en hand, stark och öm och full av sår.

Vi känner igen Honom nu, men han är annorlunda, 
liksom större än förut. Inte bara vår, men hela värl-
dens andedräkt. Vi kan inte hålla fast honom, låsa in 
honom.

Han har samlat våra tårar i sin lägel.1 Länge, länge 
har han samlat. Skrivit upp våra tårar i sin bok. Nu 
läser han, noga.

det var ju det där  med döden. Kan han göra nå-
got åt denna objudna gäst? Han har nog redan gjort 
det. Evangelisten Matteus berättar vad som händer 
när Jesus dör: ”Många kroppar av avlidna heliga upp-
väcktes.”2 Något hände med människors död i hans 
död. Som att döden långsamt tappar greppet.

Vi grät ju över vännerna som försvann. Hur blir 

”
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ärligt svar. Han har varit längst ner, i dödsriket: ”Det 
var mellan ljuset och mörkret en strid, dock segrade 
ljuset, det bliver därvid.”

hur var det  Maria svarade, hon som stod och grät 
utanför graven i Jerusalem? ”De har tagit bort min 
Herre.” Det är en stor sorg, kanske den största av alla. 
Så kan det kännas när livet ställer stora och svåra frå-
gor som inte finner sitt svar i tron. Så kan det kän-
nas när underliga saker händer och jag inte kan söka 
trons gemenskap i den kyrka som varit ett andra hem. 
Vad gör man med en sådan sorg?

Han som kom ur graven med byte har lovat: ”Den 
som söker ska finna.”3 Är det påskdag i världen år 
2020? Det är som att den stora sången låter vänta på 
sig. Är det långfredag? För många är det så. Kanske 
du, kanske jag, befinner oss mitt emellan. Sabbat. En 
dag att vara stilla. Att vänta.

”Den som söker ska finna.” Det löftet flyger tillbaka 
som en kärlekens bumerang till Honom som lovade. 
Han sökte en kvinna vid en grav i Jerusalem. Han sö-
ker än. Det är för Honom en oöverträffad musik, när 
någon vänder sig om och överraskat nämner hans 
namn: Jesus!

liselotte j andersson  är pastor i Equmeniakyr-
kan och vice preses i Ekumeniska Kommuniteten i Bjär-
ka-Säby. Hon tillhör Pilgrims redaktion.

”Är det påskdag i 
världen år 2020?”

det nu? Han som var mer än en trädgårdsvakt talar 
om ”Min far och er far”. Han säger något om våra 
bröder. En ny gemenskap föds där döden är uppslu-
kad av livet.

Men allt det där vi ville göra för den här världens 
skull, det som tog slut? Mannen vid graven säger att 
vi har något att berätta och att vi ska berätta. Berätta 
om vår omvändelse. Att vi inte såg något annat än 
tomhet och död, men vände om till ett möte när nå-
gon nämnde vårt namn. Hur förlamningen släppte. 
Att vi sprang och döden kom inte ikapp.

Och ondskans ansikte, kan vi värja oss? Ja, varje 
gång vi torkar svetten och blodet ur pannan hos den 
som inte orkar mer, då ska vi se ett avtryck av hans 
ansikte, likt Veronikas svetteduk.

varför gråter du?  Det är en bra fråga, en av de 
bästa. Det är kanske den man ska minnas inför milda 
ansikten och inför hårda. När tårar är äkta och det 
finns någon att gråta inför, då får en människa en ny 
chans, då får hela världen en ny chans.

Varför gråter du? Han som frågar står ut med ett 

1 Ps 56:9. 
2 Matt 27:52.
3 Matt 7:7.



bild: maria mannberg
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llt i kristendomen  roterar kring ett av-
görande drama: påsken. Det består av 
tre heliga dagar – Triduum Sacrum på 
latin – som för kyrkan inte bara är his-
toriens och gudstjänstens brännpunkt, 

men ett skeende med kosmiska konsekvenser. De 
första lärjungarna får efter påsken uppdraget av Je-
sus att ”förkunna evangeliet för hela skapelsen”.1

Litteraturen från den tidiga kyrkan framhåller 
med stor konsensus att Kristi död och uppståndelse 
utgör den arketypiska modellen för allt skapat. Allt 
som är skapat ”genom honom och till honom”2 äger 
löfte om att dela hans uppståndelse. ”Vid vår upp-
ståndelse ska Gud förnya både jord och himmel, alla 
skapade varelser ska befrias för att med oss dela pås-
kens glädje”, skriver Efraim Syriern på 300-talet.

Uppståndelsen som en kosmisk händelse kom 

med tiden att få sitt mest dramatiska och målande 
uttryck i det motiv som i ortodox tradition blivit iko-
nernas ikon, kallad Anastasis. I den fascinerande bo-
ken Resurrecting Easter – How the west lost and the east 
kept the original Easter vision, beger sig teologen John 
Dominic Crossan och hans hustru, fotografen Sarah 
Sexton Crossan, ut på en resa i tid och rum för att via 
konsten spåra hur framställningen av uppståndelsen 
utvecklats inom kristenheten. Det blir en resa som 
sträcker sig över femton år och leder till kloster, kyr-
kor och museer framför allt i de delar av världen där 
några av de äldsta ikonerna, kyrkomålningarna och 
liturgiböckerna finns bevarade. 

Långsamt klarnar det under resans gång hur det 
ikonmotiv som under kyrkans första årtusende var 
gemensamt för öst och väst, överges i väst i början 
av det andra årtusendet medan det behålls i öst. I 

Anastasis

Ikonen som gick förlorad i väst men bevarades i öst kastar ljus över 

Psaltarens påskprofetior och vidden av uppståndelsen.

av peter halldor f

A
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boken, som utkom 2018, delger de resultatet av sina 
resor och efterforskningar. Det är en bok där bilden 
står i centrum, inte texten, en påminnelse om att det 
fanns en tid när den skrivna texten långtifrån hade 
det företräde framför bilden som den kommit att få 
efter reformationen. Att kyrkokonsten tidigt uppfat-
tades som långt mer än bara en ”bibel i bilder” för de 
olärda, som om den vore underlägsen den betydligt 
viktigare texten, framgår med all tydlighet av några 
ord av Anastasios av Sinai på 680-talet: ”Fysiska bil-
der är starkare, långt mer trogna och betydligt kraft-
fullare än verbala argument och bibelcitat.”

det första bildmotivet av uppståndelsen dyker 
upp i början av 400-talet och är inspirerat av berät-
telsen i Matteusevangeliets två sista kapitel. Det är 
en uppståndelsescen där Jesus ensam, i triumf och 
strålglans, återvänder från döden till livet med de 
vaktande soldaterna slagna till marken invid den 
tomma graven. Omkring år 700 börjar dock ett an-
nat sätt att framställa uppståndelsen bli vanligt, det 
som på många ikoner bär beteckningen Anastasis 

– grekiska för uppståndelse – och gestaltar vad ma-
karna Crossan i sin bok kallar ”den universella upp-
ståndelsen”. Här är det inte bara Kristus ensam som 
uppstår utan med honom en hel mänsklighet. Han 
räcker sina händer till Adam och Eva, våra urföräld-
rar, reser dem upp och leder dem ut ur dödsriket.

De två motiven motsäger inte varandra, men vil-
ket av dem är mest troget Nya testamentets förkun-
nelse om uppståndelsen? frågar sig bokens författare. 
Och vad innebär det att skildra Kristi uppståndelse 
som en befrielse från döden för hela mänsklighe-
ten, för alla som levt, som lever och som kommer 
att leva? Är det faktum att Jesus på påskdagen inte 

uppstod ensam – många avlidna kom ut ur sina gra-
var och visade sig efter hans uppståndelse, berättar 
evangelierna – ett viktigare tecken än vad som ofta 
antagits?

Även om den ikon som kallas Anastasis är daterad 
som tidigast till 700-talet, gestaltar den en vision av 
uppståndelsen som flera kyrkofäder tidigt sätter ord 
på. I slutet av 300-talet skriver biskop Ambrosius i 
Milano: ”Om Kristus inte uppstod för oss, då upp-
stod han inte alls, eftersom han inte behövde det för 
sin egen skull. I honom upprestes världen, i honom 
upprestes himlen, i honom upprestes jorden. Ty det 
ska komma en ny himmel och en ny jord.” 

I den milanesiske kyrkofaderns ord ekar Pau-
lus uppståndelseteologi i Första Korinthierbrevet 
15. Påskdagens skeende handlar inte bara om att en 
person – Jesus – ensam övervinner döden, utan har 
konsekvenser för allt skapat. I Romarbrevets åttonde 
kapitel framhåller aposteln att även den ickemänsk-

”Fysiska bilder är 
starkare, långt mer 

trogna och betydligt 
kraftfullare än ver
bala argument och 

bibelcitat.”
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liga skapelsen en dag ska befrias för att ”nå den frihet 
som Guds barn får när de förhärligas”, det vill säga 
när de uppstår från de döda (eller förvandlas, om de 
ännu lever vid Kristi ankomst).3

åt oss se närmare på  den ikon som kallas 
Anastasis, och det budskap den förkunnar. 
Ikonen finns i några olika utföranden, 
men med samma grundmotiv, och den 
som är återgiven här – målad av Robin Jo-

hansson – utgör ett av de mest berömda Uppståndel-
semotiven. Den förmodligen största i sitt slag finns 
i Chora-kyrkan i Istanbul, som numera är museum, 
där den täcker en stor del av absiden i den forna kyr-
kan. 

Ikonen gestaltar ett drama som utspelar sig i jor-
dens djup. Det uppspärrade mörkret framträder i 
ikonens nedre del, men i dess centrum står Frälsaren, 
omstrålad av ljus. Han är inte dödsrikets fånge utan 
dess betvingare. Hans kläder är inte längre desamma 
som när han porträtteras under sitt liv på jorden. De 
är vita, genomlysta, och han är omgiven av en man-
dorla, en mandelformad ljusgloria.

Kristus står på dödsrikets reglade port som han 
nedtrampat. Med höger hand griper han om Adams 
handled och med vänster tar han Evas högra hand 
när han befriar dem från Hades. I en del versioner 
av ikonen håller Kristus en bokrulle i ena handen, 
symbolen för förkunnelsen av segern över dödsriket, 
som aposteln Petrus skriver om: ”Så kunde han stiga 
ner och predika för andarna i deras fängelse.”4 I en 
annan framställning av samma ikon håller han i ett 
kors med vilket den personifierade döden, Hades, ge-
nomborras.

Till höger och vänster om Kristus syns en rad 
framträdande personer från det första förbundet. 
Till vänster står kungarna David (med krona och 
skägg) och Salomo (med krona och utan skägg), och 
bredvid dem Johannes döparen. När de ser Jesus kän-
ner de igen honom, de pekar på honom som de fö-
rebådat genom sina profetior. Till höger står bland 
andra Abel, som känns igen på herdestaven och sin 
ungdom, och vid sidan om honom några oidentifie-
rade personer. 

I den bysantinska liturgin sjunger de troende un-
der påsken:

Du nedsteg till dödsriket, o Kriste, 
och krossade de bojor som band alla dödens fångar. 
Du uppreste Adam ur förgängelsen 
och tillintetgjorde döden.

Den bysantinska påskikonen sträcker sig tillbaka, 
ända till Adam och Eva och historiens gryning. Men 
också framåt, mot nya himlar och en ny jord. Jesu 
död och uppståndelse är historiska händelser som 

”spiller över” i framtiden. 

L

”Han är inte 
dödsrikets 

fånge utan dess 
betvingare.”
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Lägg märke till hur Jesu händer på uppståndelse-
ikonen bär ärren efter spikarna. Han är och förblir 
den korsfäste, men nu förklarade Kristus. Därför 
kände lärjungarna delvis igen honom efter uppstån-
delsen, och delvis inte. Anar vi här tolkningsmönst-
ret för hela den skapelse som är märkt av döden? Är 
det samma jord som den vi nu lever på – och likväl 
inte – som väntar på andra sidan det Jesus kallar 

”världens återfödelse”?5 Den genom uppståndelsen 
förklarade Kristus förebådar en förklarad, återupp-
stånden värld.

ur levande var den vision påskens 
ikon gestaltar i kyrkans tro och guds-
tjänst under det första årtusendet? 

Mot slutet av 840-talet framställ-
des i Konstantinopel tre psalterier, 

gudstjänstböcker innehållande den grekiska över-
sättningen av Psaltaren, där vissa verser i psalmerna 
var illustrerade. Bilderna avslöjar hur olika psalmer 
tolkades i ljuset av evangelierna och därmed fick rol-
len av Kristusprofetior i liturgin. 

De tre kända psalterierna, som alltså användes i 
gudstjänstlivet i kyrkorna i Konstantinopel, finns 
alla bevarade. Ett av dem på historiska museet vid 
Röda torget i Moskva, ett på Nationalbiblioteket i 
Paris och det tredje i Pantokratorklostret på Athos.

I de tre psalterierna är sammanlagt nio psalmver-
ser illustrerade med uppståndelsemotiv, ofta tillsam-
mans med rubriken Anastasis. Det visar hur den tidi-
ga kyrkan inte bara såg Kristi lidande och död – som 
till exempel i psalm 22 och 88 – men också hans upp-
ståndelse förebådad i Psaltaren. Flera av dessa verser 
innehåller i Septuaginta, den grekiska översättning-

en av Gamla testamentet, uttryck som har sin rot i 
ordet anastemi, det som används om uppståndelsen i 
Nya testamentet. De översätts då vanligen med ”stå 
upp” eller ”res dig”.

Denna innebörd av ”uppståndelse” eller ”uppresan-
de” i Psaltaren har dock gått förlorad i den nya svenska 
översättningen i Bibel 2000. När vi använder Psalta-
ren i vår läsning och bön riskerar därför dessa ”upp-
ståndelseprofetior” gå förbi oss. Istället för ”stå upp” 
eller ”res dig”, som 1917 års bibel översätter grekiskans 
anastemi i Psaltaren, har Bibel 2000 i de flesta fall valt 
uttrycket ”grip in”. Låt oss se på fyra av dessa exempel 
och jämföra Bibel 2000 med 1917 års översättning. 

* Psalm 7:7
Bibel 2000: Res dig, Herre, i din vrede, kväs 
mina ovänners raseri!
1917: Stå upp, HERRE, i din vrede, res dig mot 
mina ovänners raseri.

* Psalm 10:12
Bibel 2000: Herre, grip in! Gud, höj din hand, 
glöm inte de förtryckta!
1917: Stå upp, HERRE; Gud, upplyft din hand, 
förgät icke de arma.

* Psalm 44:27
Bibel 2000: Grip in, kom till vår hjälp, befria 
oss, du som är god!
1917: Stå upp till vår hjälp, och förlossa oss för 
din nåds skull.

* Psalm 68:2
Bibel 2000: Gud reser sig, hans fiender skingras, 
hans motståndare flyr undan.

H
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1917: Gud står upp; hans fiender varda för-
skingrade, och de som hata honom fly för hans 
ansikte.

I samtliga verser översätts alltså grekiskans anastemi 
i 1917 års bibel – precis som på många andra språk 

– med ”stå upp”, medan Bibel 2000 har valt ”grip in” 
eller ”reser sig”. De senare valen behöver inte vara fel, 
men vi går miste om det uppståndelsemotiv som den 
tidiga kyrkan såg i dessa psaltarord och som gjorde 
att psalmverserna ifråga var illustrerade med en ikon 
av uppståndelsen.

vad john dominic crossan  och Sarah Sexton 
Crossan dokumenterar i sin bok är hur det redan vid 
andra årtusendets början sker ett skifte som innebär 
att Anastasis – ikonen av den universella uppståndel-
sen – i väst allt tydligare ersätts som officiellt påsk-
motiv av bilden av den individuella uppståndelsen, 
där Jesus ensam stiger ur graven. I öst däremot för-
blir Anastasis påskens ikon framför andra.

Hur speglar detta en utveckling mot olika teolo-
giska betoningar i öst och väst? Vad är det som går 
förlorat i väst men som bevaras i öst, och som mest 
iögonfallande gestaltas i ikonografin och kyrkokon-
sten? Och vad händer med Anastatismotivet i väst 
när det fortfarande används? 

för de grekiska kyrkofäderna  var uppståndel-
sen en logisk konsekvens av inkarnationen. Redan 
genom Guds människoblivande blir skapelsen ”krist-
nad”: i Kristus förenar sig Gud med själva materien. 
Och Gud kan inte dö! Den plågade värld vi lever i är 
skapad för uppståndelsen.

Förutsättningen för denna metamorfos är korset. 
I östkyrkans andliga tradition framhålls hur allt i 
skapelsen måste genomgå en korsfästelse för att nå 
fram till uppståndelse, i enlighet med Jesu ord i Jo-
hannesevangeliet: ”Om vetekornet inte faller i jor-
den och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det 
dör ger det rik skörd.”6 Uppståndelsen innebär alltså 
inte att korset är ett ”passerat” stadium i Jesu liv. Som 
prästen och teologen Boris Bobrinskoy uttrycker det: 

”Mysteriet med Guds Sons nedstigande kan inte fång-
as i en linjär kronologi där Kristi förhärligande följer 
på hans utblottelse. Nedstigandet och uppstigandet 
tränger in i varandra i varje ögonblick av Kristi såväl 
jordiska som himmelska liv.”

Kors och uppståndelse förblir oskiljaktiga intill 
slutet, vilket också innebär, med Origenes ord, att 

”Kristus kommer att lida till världens slut”. Han lider 
med alla som lider och dör, och kommer att göra det 
tills hela jorden har återfötts. I det ljuset kan vi ana 
något av vad Paulus syftar på med sina lika gåtfulla 
som utmanande ord om kyrkans kallelse att full-
borda ”vad som ännu fattas i Kristi lidanden”.7 Fören-

”Anar vi här tolk
ningsmönstret för 
hela den skapelse 
som är märkt av 
döden?”
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ingen med Kristus leder alltid till en djupare samhö-
righet med den lidande mänskligheten och skapelsen. 
Ingen mänsklig varelses lidande är enbart hennes 
eget. Julian av Norwich beskriver på 1300-talet vad 
hon ser i en av sina visioner: ”Sedan såg jag hur det – 
som jag uppfattade det – fanns en djup enhet mellan 
Kristus och oss: när han led, led också vi. Och alla 
skapade varelser som kunde lida delade hans lidande.” 

å som alla skapade  varelser delade Kristi 
lidande, framställer påskens ikon hur hela 
människosläktet, symboliserat av Adam 
och Eva, deltar i Jesu uppståndelse. Ett 
drama utspelar sig i dödsriket där Kristus 

nedtrampar Hades och tar med sig de döda i sin upp-
ståndelse. 

När detta motiv dyker upp i väst under det andra 
årtusendet, vilket det gör även om det nu blir allt 
mindre framträdande, har något hänt i bilden: döds-
riket har ersatts av helvetet. På ikonerna syns nu i bil-
dens nedre del helvetets lågor, ur vilka Kristus lyfter 
upp Adam och Eva. Det är en innovation. Lågorna, 
symboliserande helvetet, finns överhuvudtaget inte 
på de tidigare ikonerna av den universella uppstån-
delsen. 

Här har alltså något nytt inträffat: det är inte 
längre från dödsriket, utan från helvetet, som Kris-
tus befriar de avsomnade. Den personifierade döden, 
Hades, har dessutom blivit Satan. Samtidigt sker ett 
namnbyte. Den ikon som tidigare kallats Anastasis 

– Uppståndelsen – börjar nu benämnas som ”Nedsti-
gandet i helvetet” eller ”Plundrandet av helvetet”.

För den uppmärksamme är det fler innovationer 
som nu dyker upp när uppståndelsen fortsättnings-

S
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1 Mark 16:15. 
2 Kol 1:16. 
3 Rom 8:21. 
4 1 Pet 1:19. 

vis avbildas i väst. En sådan är att det kors med vil-
ket Jesus på en del av de tidiga motiven genomborrar 
Hades – döden – nu har ersatts med ett spjut. John 
Dominic Crossan skriver: ”Det våld som utfördes mot 
Jesus genom korset, blir nu våld som utförs av Jesus 
med spjutet.”

låt oss avsluta med  ett annat märkligt motiv som 
första gången dyker upp i flera psalterier på 1000-ta-
let, som i sin tur bygger på de tre tidigare nämnda 
liturgiböckerna från 800-talet. På en bild som illus-
trerar Psaltaren 107 framställs Kristus som uppstån-
delsedansens Herre. I ett av dessa psalterier, bevarat i 
Vatikanbiblioteket och daterat till 1095, syns Kristus 
överst i bilden i en mandorla, han håller en bokrulle i 
sin vänstra hand, och griper om Adams handled med 
sin högra hand. Därefter, i denna unika avbildning, 
griper Adam om Evas hand, som i sin tur tar Abels 
hand. Allt i en uppåtstigande dans. Längst upp i bil-
den finns texten från vers 15–16 i Psaltaren 107:
 

De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor.
Han krossar kopparportarna,
järnbommarna slår han sönder.

5 Matt 19:28. 
6 Joh 12:24. 
7 Kol 1:24. 
8 1 Kor 15:28

I uppståndelsens ljus utlägger alltså bilden psalm 107 
som ett firande av den syndfulla mänsklighetens be-
frielse, och framställer den som en dans!

En av vår tids betydande protestantiska teologer, 
Jürgen Moltmann, kallar uppståndelsen ett ”eskato-
logiskt mysterium”, vars mål är hela skapelsens slutli-
ga förvandling. Även historien styr mot uppståndelse. 
Den sträcker sig mot novum ultimum, alltings nyska-
pelse genom den Gud som i Kristus nedtrampat dö-
den, för att vi ”en dag ska kunna sjunga tillsammans 
att med döden kan man besegra döden”, som den gre-
kiske teologen Christos Yannaras uttrycker det. Allt 
är vänt mot den kosmiska förvandlingen. 

Samma slutsats drar John Dominic Crossan och 
Sarah Sexton Crossan i sin bok Resurrecting Easter ef-
ter att under femton års detektivarbete ha spårat hur 
uppståndelsen återges i den kristna konsten genom 
historien. Ingen bild fångar evangeliets universalitet, 
dess vidd, lika dramatiskt och omvälvande som Ana-
stasis, påskens stora uppståndelseikon i östkyrkan. 
Inget annat motiv är heller så troget den framtidsvi-
sion som tecknas av hebreiska profeter som Mika och 
Jesaja av en värld i universell fred, eller den tro som 
förkunnas av en nytestamentlig apostel som Paulus 
om hur Kristi uppståndelse till sist sväljer all död och 
ondska så ”att Gud blir allt, överallt”.8

peter halldorf är redaktör och ansvarig utgivare 
för tidskriften Pilgrim.

”Allt är vänt mot 
den kosmiska 
förvandlingen.”
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anmälan och info : 
anmalan@ekibs.se 
tidskriftenpilgrim.ekibs.se
Tel 0760-08 42 47 
Postadress: Pilgrim, Nya Slottet 
Bjärka-Säby, 589 64 Sturefors

Retreater, kurser 
&  möten på  
Nya  Slottet sker 
i sam verkan 
med studieför-
bundet

Retreat med 
personlig 
vägledning 
2020

• 22–27 november 

2021

• 1–5 mars

• 3–7 maj

• 21–26 november

RETREAT PÅ  
LIA GÅRD i Norge
12–15 oktober
Bönens blick
Jonas Eveborn

Hösten
3–6 september
musiken & det heliga
Eric Schüldt

10–13 september
mod att mogna
Liselotte J Andersson

29 oktober–1 november
retreat i  
allhelgonatid
Peter Halldorf

12–15 november
så att er glädje blir 
fullkomlig
Fredrik Lignell 

27–29 november
allting hålls samman  
i honom
Jonas Eveborn 
Retreaten avslutas med lunch 
söndag kl.13

3-6 december
ljuset lyser i mörkret
Ellen Merete Wilkens Finnseth 

10–13 december
en doft av salighet
Liselotte J Andersson

17–20 december
retreat för män
Peter Halldorf

fullbokad

Vårens retreater 
samt semina
riet på annandag 
pingst har skjutits 
upp tills vidare.
Mer information 
i nästa nummer 
av Pilgrim och på 
www.ekibs.se

fullbokad

fullbokad
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23–25 oktober 2020

Var är du?
Om människans hemkomst till sig själv

Pilgrims höstmöte 
19–39

medverkande: 

Emma Audas • Martin Lönnebo • Anita Goldman •  
Camilla Lif • Mikael Kurkiala • Eleonore Gustafsson • Roland Paulsen  

• Fredrik Lignell • Ylva Eggehorn • Eric Schüldt • John Sjögren

i  musikrummen:

Sara Parkman • Maria Solheim • Theodor Jensen m fl

hela programmet & anmälan:
www.tidskriftenpilgrim.se
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Tidskriften 

PILGRIM
– Djupt traditionell,  
djärvt nyskapande

prenumerera genom att maila eller ringa:

info@tidskriftenpilgrim.se | 076008 42 47 | www.tidskriftenpilgrim.se

Ge Pilgrim som gåva –  
till dig själv eller en vän  
och få Barmhärtighetens väg  
av påve Franciskus som gåva
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Erik Varden
Allt som är värt att minnas

Allt som är värt att minnas 
erik varden i översättning av alva dahl

Erik Vardens 
omtalade bok 
nu på svenska

Ingen röst är mer förrädisk än den som viskar 
i vårt öra: »Du är ohjälpligt ensam, inget ljus 
kommer att genomtränga ditt mörker.« Den 
kristna tron utmanar den rösten och hävdar att 
den yttersta verkligheten, källan till allt som finns, 
är en personlig erfarenhet av gemenskap.
 När Erik Varden vägleder oss ut ur vår ensamhet, 
visar han hur Bibeln är en bok som låter oss minnas 
vilka vi är, var ifrån vi kommer, vart vi är på väg. Genom 
att till de bibliska berättelserna foga litteratur, konst och 
musik, utforskar han olika facetter av minnet. Allt som är värt 
att minnas inbjuder till en djup gående reflektion över vad det 
är att vara män niska.

boken utkommer i juni
176 sidor, trådhäftat mjukband

Beställ boken från silentiumskrifter.se eller ekibs.se

Ur internationell press:

En bok som på ett intelli
gent sätt förnyar den and
liga litteraturens språk och 
själva genre.        La Croix

Väcker djupa och ovänta
de insikter … Som minnet 
av en meningsfull konver
sation långt efter att du 
glömt vad som blev sagt. 
Den är oförglömlig.

Catholic World Report

En utomordentligt bety
delsefull bok, som med 
profetisk klarhet ser sönd
ringen, bräckligheten och 
storheten i det mänskliga.

Times Literary Supplement

Djupt personlig men aldrig 
självupptagen, på samma 
gång fängslande och ut
manande, upplyftande och 
övertygande. Rikedomen 
i denna enastående bok är 
omöjlig att uttrycka med 
några få ord. Ingen läsare 
kommer att förbli oför
ändrad.                   The Tablet
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VERITAS
FÖRLAG

Läs mer om böckerna och beställ på

www.veritasforlag.se
veritas@katolskakyrkan.se

KONTAKT:
veritas@katolskakyrkan.se

DISTRIBUTION
Katolsk Bokhandel

DEN KATOLSKA 
 SOCIAL LÄRAN 
 Dokument 
1891–2015 (2019)
Pris: 395 kronor

Anders Arborelius ocd
KARDINALENS 
NOVISÅR – ett  
slags postilla  
(2018)
Red. A. M. Ciardi
Pris: 225 kronor

Påvliga bibel
kommissionen
ATT TOLKA 
BIBELN I DAG 
(1995/2020)
Övers. A. Ekenberg
Pris: 149 kronor

Gunnel Vallquist
HELGONENS 
SVAR
(1963/2020) 
Pris: 225 kronor
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Läs mer och beställ på www.argument.se

Tid för kontemplation

Dessutom: Skicka en bokhälsning för endast 100 kr/st!

VÄLSIGNA MIN VÄG 
Drygt hundra böner för 
den inre och yttre vand-
ringen. Det är böner 
som präglas av enkelhet, 
pilgrimslivets andlighet, 
kyrkans tradition och 
öppenhet för världens 
problem.

MUNKEN INOM DIG 
Har du en munk inom dig? 
En del av dig som längtar 
efter gemenskap med 
Gud? Med utgångspunkt i 
den benediktinska kloster-
regeln ges vägledning som 
gör Kristusefterföljelsen 
konkret och tilldragande.

159 kr 60 kr

www.artos.se | info@artos.se | Tel: 076 779 35 03

Nyheter från Artos
1. Anteckningar om det inre livet 
Den Helige Arkimandrit Sofrony
Mjukt band med flikar, 188 sidor. 185:-

2. Hjälplöshetens evangelium
Betraktelser av Hjalmar Ekström ur Det fördolda 
livet | Mjukt band med flikar, 176 sidor. 185:-
Utkommer 20 april, går att beställa nu

3. Rysk Litteratur i tusen år
Per-Arne Bodin | Inbunden, 360 sidor. 250:-
Utkommer 20 april, går att beställa nu
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www.sanktignatios.org/college

Vi erbjuder teologiska utbildningar på 
folkhögskole- och universitetsnivå 
inom många olika områden. Från 
ikonmåleri, hymner och sånger i 
ortodoxa traditioner, till akademiska 
utbildningar inom östkyrkliga studier.

Oavsett din utbildning eller ålder, 
din kulturella identitet, eller vilken 
kyrka du tillhör, så är du välkommen
hos oss.

Öppet för ansökningar

silentium 
Aktuell utgivning

»Hon skriver poesi 
som utforskar, 
älskar och ber.« 

– Ylva Eggehorn

Silver och eld 
Dikter av 

Marie Tonkin 
Trådbundet 
mjukband 

Beställning silentiumskrifter.se eller ekibs.se

I det vita rummet
bryts alla färger i glädjens spektrum
man kan se sina drömmar stiga
och glida ut i natten
där nedtecknar jag dessa nocturner
med okänd adressat.
Skrivbordsskivan är överpudrad av
mjölet från stråktalg.
I det vita ritar mästaren med fingret,
tecken som talar om en omvänd tyngdlag,
lika verklig som det tåliga arbetet
med att avlägsna slagget
och smälta silver in i sångens former
för att bebåda mirakel
och säga »se –
vi är i en förtrollad värld«.
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Tidebönsboken
Tidebönsboken är en hjälp till djup och 
varaktig bön, till ett böneliv i gemenskap 
med Kristus och hans kyrka. Den består 
av Psaltarens böner och andra texter från 
Bibeln sammanställda för att användas  
dagligen vid fyra tillfällen i fyra veckor. När 
det är gjort har man stämt in i Psaltarens 
samtliga psalmer, och då är det dags att 
börja om i den första veckan.  
Tidebönsboken inleds med en introduktion 
skriven av Hans Johansson som också har 
sammanställt den tillsammans med Sune 
Fahlgren. 

Messias och hans folk 
– Matteusevangeliet (NTB)
Tobias Hägerland
Vem är Jesus, Messias? Vilka utgör hans 
folk? De två frågorna vill Matteus formulera 
och besvara i sitt evangelium.  Med hjälp av 
kyrkans tolkningstradition vill denna  
kommentar bidra till reflektion över frågan 
som Matteusevangeliet utmanar oss att 
ställa idag: Vem är jag i förhållande till Jesus 
och hans folk? Tobias Hägerland är docent 
i Nya testamentets exegetik och lektor vid 
Göteborgs universitet.

LIVSMOD. LIVSMENING. LIVSKUNSKAP.

www.libris.se

Utkommer
21/4

Tilltryck
1/4



”I sin stora barmhärtighet 
har han fött oss på nytt till ett 
levande hopp genom Jesu Kristi 
uppståndelse från de döda.”

första petrusbrevet 1:3


