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Communio

Han är uppstånden, han är i sanning uppstånden! 
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Helgutflykt med Sakramental Välsignelseandakt  
på Capella Ecumenica, söndag 10 juni 2018 
Varje år håller LKK en gudstjänst i kapellet på  
Västra Gärsholmen, en liten ö i S:t Anna skärgård.  

Kapellet är kopia av en medeltida församlingskyrka  
och byggdes på 50-talet av en eldsjäl med ekumeniska  
visioner. 

Vi träffas sedvanligt i Söderköping lördag 9/6 kl 17.00.  
På söndagen avgår båt från Kungshällsudden kl. 10.00  
och 10.30. 

Upplysningar:  
Krister Fast 070-677 99 82  
Bp Sten-Bertil 070-536 65 37      

Med jämna mellanrum fanns det 
s ittplatser för kontemplat ion 
bestående av stubbar, stenar, 
skänkta bänkar av trä eller en eller 
annan vinglig trädgårdsstol.  

Rörelserummet med sång och 
musik  

Planerna för den stora källaren 
under boningshuset var långt 
gångna och alla såg fram med 
stora förväntningar på hur det 
sku l l e u tveck l a s . Fö r s l agen 
duggade tätt på vad vi skulle göra 
där, motionscykel, gångband, 
styrkeutrustning för att komp-
lettera sommarens promenad- och 
cykelstråk. För att vännerna skulle 
lyckas med att sjunga samma toner 
samtidigt var det brådskande med 
sångövningar och plats för de som 
behövde öva sina instrument inför 
den årliga sommarfestivalen som 
nu blivit tradition att vi erbjuder. 
Det kommer säkert bl i f lera 
framöver.  

Fader Göran  
från provinsen 

TRO 
Det var en gång en protestantisk 
missionär … en djupt religiös man… 
En dag på sina vandringar runt 
jorden … mötte han i de tibetanska 
bergen … en buddhistmunk …  
också han en troende … 
De såg på varandra … och båda så 
tänkte de … se där … en hedning …

                

                      Biskopens 
                      spalt 

När detta skrivs har den Stilla 
Veckan inletts. 

Den 40 dagar långa fastetiden som 
inleddes på Askonsdagen och är 
faktiskt 46 dagar. Men söndagarna, 
då mässan firas till glädje över 
uppståndelsen, räknas inte in i 
fastetidens ursprungliga ångerfyllda 
förberedelse inför påskhögtiden. 

En betoning av människans 
syndfullhet var också det kors som 
prästern tecknade på mässdelta-
garnas panna med askan från de 
brända palmkvistarna (i vårt fall 
sälgkorsen) som välsignats före-
gående års Palmsöndag. Detta med 
40 dagars fasta var okänd i 
urkyrkan. Fastan inskränkte sig till 
40 timmar, motsvarande den tid då 
Jesus låg i graven, då man avstod 
helt ifrån att äta. 

När man sen kom på idén att 
förlänga fastan till de 40 dagar Jesus 
vistades i öknen, innebar fastandet 
naturligtvis endast att man avstod 
från en viss slags föda. 

Stilla Veckan som inleds med 
Palmsöndagen firas med en rad olika 
gudstjänster, som mynnar ut i 

Uppståndelsemässan på påsk-
dagen.  

Skärtorsdagen är inriktad på 
instiftandet av Nattvarden. I vår 
kyrka konsekrerar biskopen de 
Heliga Oljorna, som under året ska 
användas i de olika försam-
lingarna. Långfredagens gudstjänst 
är en Vördnad till Korset. Altaret är 
avklätt, Tabenaklet står öppet och 
den röda l ampan ä r s l ä ck t 
symboliserande att Kristus inte är 
närvarande i form av jordiska ting. 
Under Påskaftonen väls ignar 
prästen den nya elden. Därefter 
välsignar han elden och fem 
rökelsekorn. Rökelsekornen fästs 
sedan på Påskljuset i form av ett 
kors.  

Därefter tänds Påskljuset och 
altarljusen med ett tregrenat ljus 
med eld från den nya elden. I 
överensstämmelse med kyrkans 
urgamla bruk kan därefter dop 
förrättas. 

Påskdagens uppståndelsemässa 
är en glädjens högtid. Påsken är ju 
den viktigaste och största i alla 
kyrkor. Så viktig att den varar i 40 
dagar och av lu tas med a t t 
Påskljuset släcks på Kristi Him-
melsfärds-dag. 

En välsignad påsktid vill jag önska 
er alla! 

PÅ VÄG TILL . . . 
Forts från sid 6
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SJÄLENS HELANDE 
 Torbjörn Carlsten 

Den traditionella naturveten-
skapens metod i utforskandet av 
verkligheten baseras på objektiv 
observation, av deduktion ur det 
f ö r s i n n e n a f ö r n i m b a r a . 
Utforskandet av själen är subjektiv 
erfarenhet, ett direkt upplevande. 
D e t ä r f ö r m o d l i g e n h e l t 
meningslöst att försöka sig på att 
mäta den oavsett hur känslig och 
avancerad elektronik vi än har till 
vårt förfogande. Utforskandet av 
själen är psykologi och lika lite som 
att man kan studera till exempel 
kärlek som ett isolerat substantiellt 
objekt, lika lite kan man studera 
själen som objekt. Indirekt kan 
man dock ”se spåren” av såväl 
kärleken som själen i dess verk-
samhet, exempelvis i hjärnan. 
Dessutom är ju fenomenen kärlek 
och själ av samma natur, det vill 
säga kärleken är en egenskap hos 
det själsliga funktionskomplexet. 
Att försöka komma åt ”tinget i sig” 
isolerat från dess samband med 
omgivningen är omöjligt, något 
som redan filosofen Emanuel Kant 
(1724–1804) påpekade i sin kri-
tiska filosofi. När vi söker efter 
själen måste vi alltså inte leta efter 
någonting materiellt som man kan 
antaga finns inuti hjärnan eller 
någon annanstans i kroppen, utan 
vi måste gå bortom materien. 
Intressant nog kanske just utfor-
skningen av materien inom den nya 
fysiken och de nya begrepp om 
materia, rum och tid som den 
presenterar bli vår bästa hjälp.  
Den nya fysiken… 

Den nya fysiken* inom natur-
vetenskapen gör gällande att på 

den subatomära nivån, det vill säga 
på elektronernas och de andra 
elementarpartiklarnas storleksnivå, 
är materien inte längre någon fast, 
stabil eller avgränsad natur. I den 
nya fysiken är den framförallt två 
fenomen som har en särskilt 
framskjutande plats i diskussionen 
om materiens natur: den så kallade 
”våg-partikel-dualiteten” och ”icke-
lokal korrelation”. Båda dessa 
fenomen omkullkastar alla tidigare 
uppställda teorier om vad materia 
är liksom att begreppen tid och 
rum inte längre är några absoluta 
storheter.  

Enligt våg-partikel-dualiteten kan 
inte subatomära beståndsdelarna 
som bygger atomer längre betrak-
tas som pyttesmå biljardbollar som 
rusar runt i ett tomrum och even-
tuellt limmar ihop sig med andra 
biljardbollar eller krockar med dem. 
Experimentellt har man istället 
kunnat påvisa att de subatomära 
beståndsdelarna uppvisar två helt 
olika naturer, å ena sidan som 
punkter (”partiklar”) avgränsade i 
rummet, å andra sidan som vågor 
som existerar överallt och samtidigt 
utan avgränsning i rummet! 
Slutsatsen är alltså att de sub-
atomära beståndsdelarna snarare 
bör betraktas som en slags förtätad 
energi, som ”koagulerad” eller 
”kristalliserad” energi som rör sig i 
extremt höga hastigheter.  

Med sin ”obestämdhetsteori” slog 
fysikern Werner von Heisenberg 

(1901-1976) fast att de sub-
atomära beståndsdelarna dock inte 
vara både våg och partikel sam-
tidigt. De två manifestationerna 
utesluter nämligen varandra på så 
sätt att om man kan bestämma var 
till exempel en elektron befinner 
sig i ett visst givet ögonblick 
(”partikel-aspekten”) kan man inte 
samtidigt veta något om dess 
hastighet och rörelse (”våg-
aspekten”) och vice versa: när man 
mäter dess hastighet och rörelse 
(våg-aspekten) vet man inte var 
den exakt befinner sig (partikel-
aspekten). Det här tycks gälla för 
samtliga subatomära bestånds-
delar, även ljuset som ibland 
uppträder som partiklar (fotoner), 
ibland som vågor. Därför kan man 
inte betrakta beståndsdelarna som 
antingen det ena eller andra, utan 
de är båda naturerna på en och 
samma gång och som förhåller sig 
komplementärt till varandra. På 
frågan om vad en subatomär 
beståndsdel ”egentligen” är till sin 
sanna natur finns inget svar. Det 
enda man kan konstatera är att 
verklighetens innersta inte slut-
giltigt kan fastställas, att här råder 
en faktisk och verklig obestämdhet. 
Dessutom tycks observationen i sig 
avgöra vad som är vad beroende 
på hur man väljer att mäta, det vill 
säga vilka omständigheter som 
råder i det ögonblick som mät-
ningen äger rum. 

Ännu ett märkvärdigt fenomen 

Liberala Katolska Kyrkans ursprung 

se vår hemsida www.lkk.se. 

”Klicka” på Om oss 

Förutom ”Kyrkans ursprung” hittar du också ”Kyrkans historik, Internationellt" och 
”Kyrkans historik, Sverige” mm. 

* Uttrycket ”den nya fysiken” (också kallad ”kvantfysik” eller ”kvantmekanik”) avser den fysik som växte 
fram i början av 1900-talet genom bland andra Niels Bohr (1885-1962) och Albert Einstein (1879-1955) och som studerar 
materien på subatomär nivå. 

Forts. sid 4

http://www.lkk.se
http://www.lkk.se
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man upptäckt i den nya fysiken är 
att det inte tycks existera något 
def init ivt avstånd mel lan de 
subatomära bestånds-delarna, det 
vil l säga att en partikel kan 
synbarligen uppträda på ett sådant 
sätt som om den befann sig 
överallt samtidigt eller som om alla 
partiklar bara är spegelbilder av en 
och samma partikel.  Man har 
nämligen kunnat påvisa att partik-
larna tycks samexistera med varan-
dra nu och omedelbart oavsett 
avstånd mellan dem, att de tycks 
hänga ihop eller ”smeta ihop” i 
varandra oavsett rumsligt avstånd. 
Tid har här ingen som helst 
betydelse. Den tycks istället vara 
tän jbar å t a l l a hå l l . Gamla 
föreställningar om att skeenden 
måste äga rum i en viss linjär 
ordning där orsak föregår verkan 
(kausalitets-principen) gäller inte. 
Istället tycks en effekt i vissa fall 
komma före sin egen orsak. 
Verkligheten på den subatomära 
nivån är följaktligen icke-kausal, 
icke underordnad kategorierna tid 
och rum, icke-materiell och det 
existerar ingen separation mellan 
tingen.  

… och själen 
På vilket sätt skulle då den nya 

fysiken kunna bidra till en teori om 
själen? Fysikern Danah Zohar ger 
ett förslag i sin bok Kvantjaget 
(Forum, Stockholm 1990) att 
förhållandet mellan själen och 
hjärnan bör beskrivas i samma 
termer som man beskriver de 
subatomära beståndsdelarnas 
dubbla natur som partiklar och 
vågor. Hjärnan består ju av 
neuroner vilka är uppbyggda av 
samma atomer som allting annat i 
universum. De kemiska proces-
serna i hjärnan är själens materia-
liserade natur, själens ”partikel-
aspekt”. Här finns rum, tid och 
kausalitet. I den meningen är 
själen oupplösligt förenad med den 
fysiska kroppen. Ja, själen är 
hjärnan liksom den är kroppen i sin 
helhet. Samtidigt vet vi att varje 
partikel, varenda atom, kommer att 
bytas ut under tid – trots det förblir 
vi samma individ som behåller 
erfarenheter och minnen och vår 
personlighet ändras inte. Här kan vi 

då likna partiklarnas ”våg-aspekt” 
som den icke-materiella, till tid och 
rum oberoende och överallt sam-
tidigt existerande och med allt 
samexisterande själen.  

Inom den gren av psykologin som 
under namnet parapsykologi stu-
deras fenomen som trotsar de 
vedertagna naturlagarna för kom-
munikation och påverkan utom 
sinnesorganens räckvidd (ESP, 
extrasensorisk perception, det vill 
säga utomsinnlig varseblivning) 
samt påverkan av fysiska förlopp 
på avstånd (psykokinesi). Para-
psykologin har kritiserats för 
pseudovetenskap, likväl har den 
accepterats som en självständig 
vetenskap på en rad internationella 
universitet där såväl grund-
utbildning som forskning bedrivs 
inom ramen för disciplinen och med 
inrättade professurer. En grov 
missuppfattning är att para-
psykologi är någonting man kan 
”tro på” och att den okritiskt intres-
serar sig för astrologi, snömannen 
och vampyrer. Tyvärr understöds 
sådana påståenden ibland av 
fördomsfulla vetenskapsmän och 
personer som anser sig vara 
ateister. Det senare är en smula 
märkligt eftersom parapsykologin 
faktiskt inte alls sysslar med att 
försöka bevisa några religiösa 
trossatser. En del kritiserande 
vetenskapsmän kan i upprörda 
ordalag uttala både den ena och 
den andra nedvärderande för-
domen mot parapsykologin på ett 
tämligen grundlöst (och därmed 
ovetenskapligt) sätt. Det säger 
dock mer om fördomsfullheten hos 
den som nedvärderar än om den 
parapsykologiska forskningen som 
sådan (som de fördomsfulla sällan 
har en klar uppfattning om). Vad 
parapsykologi egentligen handlar 
om är att studera vissa fenomen 
som antyder att den vedertagna 
uppdelningen mellan det subjektiva 
(upplevelser, känslor) och det 
objektiva (världen utanför) inte är 
så strikt som man kanske antagit, 
utan att det kan finnas områden 
där subjekt och objekt samman-
faller och i viss mån överlappar 
varandra. Dessa fenomen upp-
träder oftast som avvikelser 
(anomalier) i förhållande till det 
statistiskt överrepresenterade, det 
”normala”. Parapsykologernas in-

tresse ligger i att utforska dessa 
avvikelser, vad de står för och 
eventuellt kan avslöja.  

Den nya fysikens rön om våg/
partikel-dual iteten, obestäm-
barheten och icke-lokala korre-
lationer är här av stort värde i den 
parapsykologiska forskningen 
eftersom båda disciplinerna arbetar 
sig fram mot en ny annorlunda 
världsbild där gängse uppfattningar 
om materia, tid, rum och kausalitet 
inte längre är några absoluta 
s torheter. Den nya fys ikens 
upptäckter av det som sker på den 
subatomära nivån förefaller ju till 
och med kunna förklara, åtmin-
stone teoretiskt, vissa av de para-
psykologiska fenomenen som ju 
faktiskt skulle kunna handla om 
just fenomen av typen icke-lokal 
korrelation och vågfunktioner, i 
parapsykologins fall i hjärnans 
materia på subatomär nivå. Om det 
verkligen förhåller sig på det sättet 
kan vi idag inte säga, men det 
torde dock vara fullt möjligt att 
utifrån olika kvantteorier uppställa 
åtminstone någon slags hypotetisk 
”kvantpsykologi” som kan ge rim-
liga och någorlunda acceptabla 
beskrivningar tillsvidare. 

Men frågan om själens över-
levnad bortom den fysiska döden, 
kan den nya fysiken ge oss något 
om det? Danah Zohar och en del 
andra fysiker anser att den nya 
fysiken kan stödja tanken på att 
någonting i en person kan leva 
vidare efter döden. Det som över-
lever är dock inte den avskilda i tid 
och rum fysiskt existerande per-
sonen (”partikel-aspekten”), utan 
ett icke-materiellt, till tid och rum 
oberoende och överallt sam-tidigt 
existerande och med allt sam-
existerande ”fält av med-vetande”, 
själen (”våg-aspekten”). Precis som 
inom fysiken bevaras de enstaka 
partiklarnas egenskaper (rörelse, 
spinn, laddning) som en slags 
potential i det al lomfattande 
bakomliggande energifältet även 
sedan partiklarna som individuella 
entiteter förgås. En partikel som 
”försvinner här” kan därför i nästa 
ögonblick (eller samtidigt) ”dyka 
upp där” utan att någonting 
egentligen har rört sig från en 
position till en annan. Om vi 
överför den bilden på förhållandet 
mellan kroppen 

SJÄLENS HELLANDE 
Forts från sid 3
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I Communio nr 2 2014, skrev Ingemar Aronsson om sitt andliga uppvaknande efter 33 års daglig meditation i 
artikeln ”Jag blev Upplyst i tunnelbanan. 
Här fortsätter artikeln från Communio nr 4 2017

Att se eller uppleva Självet i en 
annan varelses ögon 

De svenska lärjungarna hade 
f råga t Amma=(som betyder 
Moder), när Hon satt i trädgården 
på Rosgarn (=ute vid Åkersberga) 
och småpratade med sina närmaste 
lärjungar och de svenska hängivna; 

”Amma, vad är det du ser, när du 
tar emot alla dessa människor som 
kommer till dig i ”Darshan?” Då 
svarade Hon:” I see my self, I see 
my Self.” Jag ser mig “själv”, jag 
ser Självet. Jag kan nu förstå detta 
på ett helt annat sätt än tidigare. 
Jag har nu en personlig erfarenhet 
av att just se Självet i andra 
människors ögon och i djurs ögon. 
Vi har tre katter hemma, där jag 
även såg Självet, i deras ögon. Hur 
ser Självet ut?  Hur kan man se 
det? 

I den Vediska litteraturen, i en av 
Upanishaderna, så står det: 

 ”The person in the eye.” Att det 
finns en person som bor i ögat. 
Denna som finns där, är just 
Självet. Denna insikt är: Självet se 
ut som en liten ljuspunkt som kan 
ses i det nedre vänstra hörnet av 
en människas eller varelses pupill. 
Detta är Självet:s minsta natur 
eller form! 

Det var denna punkt som jag 
först upplevde ute i den svarta 
rymden.  

Jag skall lägga till några fraser 
hämtat från min ”Upplevelse” för 
att förtydliga detta: 

”Vi kommer in på fiket och de 
beställer Café Latte och tårtbitar till 
oss alla. Vi sitter ner och pratar. 
Stig sitter till vänster om mig och 
Marion sitter rakt framför. Jag ser 
in i hennes ögon och ser ”Självet” 
där och frågar oskyldigt och naivt 
om hon är ”Självförverkligad”.  

Det är ju det jag ser. Jag ser att 
hon är en fri och en Uppvaknad 
Människa. 

Jag vänder mig till Stig och 
lyssnar till vad han pratar om. Efter 
ett tag av att jag har tittat i hans 
ögon så är det som om de 
förändrades och att pupillen vidgas 
och helt plötsligt ser jag ”Självet” i 
hans ögon också”.  

När man ser denna ljuspunkt 
utifrån, dvs. i en annan människas 
pupill, så är det just som en liten 
ljuspunkt nere i vänstra hörnet av 
den svarta rundningen e l ler 
pupillen.  

D e n n a l j u s p u n k t ä r i n t e 
detsamma som det yttre ljusets 
reflektion av ögats glaskropp, som 
oftast avbildas på målade porträtt 
som en ljus liten triangel som sitter 
till höger och mitt i pupillen och ut 
till iris.  

Det är inte denna ljusreflektion 
som man ser, när man ser Självet i 
en annan varelses öga, utan det är 
denna inifrån kommande ljuspunkt, 
som sitter nere i vänstra hörnet i 
varje öga man tittar i. Nu tillbaks 
till min upplevelse: 

”Denna ljuspunkt expanderade 
jättesnabbt upp till det högra 
hörnet av den inre svarta rymden 
och där blev den som en strut eller 
som en kon. Från vänster nedre 
hörnet upp till det högre högra 
hörnet, men bara för ett ögonblick, 
för att sedan omvandlas till att bli 
en runt gyllene klot, i en Apelsins 
storlek. Det var enbart ett rund 
klot, glimrande i guld, med en slätt 
guldhölje över sig. Plötsligt så såg 
jag att det gyllene klotet öppnade 
sig inifrån. Det gled små guld-
plattor åt sidan och klotet öppnade 
sig, inifrån sig själv. Där inne låg 
det tre tentakler, såg jag. Efter att 
klotet eller Självet hade öppnats 
sig, så vek tentaklerna ut sig och ut 
i den svarta rymden, ungefär som 
man öppnar en knuten näve och 
låter fingrarna vika ut sig, fast 
enbart tre stycken. De hängde och 
dinglade och rörde sig väldigt 
levande ungefär som tentakler från 

en bläckfisk, men de liknade mer 
elefantsanblar till sin form med 
endast ett hål i. Sekunden efter 
drogs eller rättare sagt sögs jag in i 
det gyllene klotet, som roterade 
sakta i vänsterspinn. När jag 
kommit in i Självet upplevdes det 
som ett gigantiskt och obegränsat 
medvetande som enbart bestod av 
en hel t enorm och kompakt 
T Y S T N A D o c h S T I L L H E T. 
Obegränsat åt al la hål l . Det 
upplevdes som om att det fanns 
både inom kroppen och utanför 
den, samtidigt som det omslöt den. 
Det omfattade allt. Medvetandet 
var allt som existerade. Eller att 
uttrycka upplevelsen inne i Självet 
med ett annat uttryck:  

”Ingen vind.”   

Ingemar Aronsson 

De medeltida mystikerna läste 
oftast Bibeln allegoriskt. Allt som 
berättas handlar om skeenden i 
själen. Var och en människa som 
erfarit en mystisk omvändelse till 
tro är en Maria som tilltalas av 
någon från en annan sida av 
verkligheten. Precis som Maria i 
evangeliet kanske ställer vi frågan: 
”Hur kan det här ske? Hur är det 
möjligt?” Vi kan inte förklara det 
med någon naturvetenskaplig teori. 
Vi kan inte förstå skeendet med 
något tänkande som utgår från den 
naturliga världens vill-kor och 
förutsättningar. Det är mystik av 
det grekiska ordet myst icus 
(µυστικός) – ”fördolt”, något som 
är hemligt och som man endast 
kan skåda genom invigning. När 
Meister Eckhart (1260–1328) 
predikade så brukade han alltid 
stanna upp vid varje mening, 
ibland vid varje ord: ”’Jag har ju 
aldrig haft någon man’. Hör nu upp! 
Vad betyder det?” Och så kommer	
en	lång,	detaljerad	ut-läggning.	 

TRE GUDOMLIGA EGENSKAPER

Forts. i nästa nummer av Communio

”Hur skall detta ske” 
Forts från sid 7
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PÅ VÄG TILL EN ... KRISTEN 
GEMENSKAP!  
Efter många år har det äntligen 

blivit verklighet även om början var 
staplande. Jag steg av bussen och 
såg gruppen av hus, ett par hundra 
meter bort. Våra drömmar som 
från början tycktes så utopiska och 
omöjliga, även om viljan fanns hos 
oss, har nu utvecklats till ett kristet 
centrum. Och här står jag nu, en 
av initiativtagarna till denna oas 
och samlingspunkt för kristna med 
liberalkatolsk tradition. 

När vi började fanns det bara ett 
större boningshus med tre våni-
ngar, två tillbyggnader, en rejäl 
källare, tre mindre hus/bodar och 
verkstaden. Det hade varit ett 
mindre företag som vi fick ta över 
för ett överkomligt pris. En del 
skog men framför allt en stor tomt 
med uppodlad mark som skickliga 
händer och raska vänner snart 
omvandlat t i l l en prunkande 
trädgård med odlingar för eget 
bruk.  
Skapandet i centrum  

Visionen om ett kristet centrum 
sporrade oss och snart hade vi 
omvand la t bodarna t i l l små 
verkstäder. Skapandet stod i 
centrum och verkstäderna blev 
viktiga i den dagliga rutinen på 
centret. Där fanns verkstäder för 
trä och metall, för textil, för bild 
och arbetet med hemsidan som nu 
fått många besökare. Verkstaden 
för rörelse, sång/musik fick dela 
plats.  
Eget boende  

Inkomsterna bestod till en början 
av de hyresintäkter som vi de 
första fastboende betalade och 
matkostnaderna delade vi med ett 
enkelt kök men inte desto mindre 
kunde vi tillåta oss efterrätt till 
helgen. Vi bodde i rummen på övre 
våningen. Enkelt möblerade med 
säng, skrivbord, fåtölj, kläd-
kammare och egen toalett med 
dusch. Med väggar rena för öppna 
tankar och kontemplation. Mitt 
initiativ att bygga små altare för 
den privata andaktsstunden och 
meditation i rummen, spred sig 
snabbt och blev till en viktig del 
även i rummen vi kunde erbjuda 
för tillfälliga övernattande som 
sökte stillheten och lugnet hos oss.  

På nedre plan inrymdes ett 
praktiskt kök och ett stort matrum 
med öppen eldstad. Vi rev ner 
väggen till det mindre rummet och 
in rä t tade e t t b ib l i o tek med 
litteratur från våra privata liv. 
Pulsen blev t i l l ett nytt l iv. 
Verandan skulle vi upprusta för 
vinteranvändning och rummet 
ovanför skulle bli verkstad för bild.  
Eremitaget  

Av grannar hade vi också fått 
överta ett par övergivna torp på 
andra sidan skogen. De låg inom 
synhåll från varandra men lite 
isolerade så vi reparerade dem för 
de av oss som behövde "dra oss" 
tillbaka i enskildhet några dagar. 
Där fanns varken vatten eller el, 
bara ett torrdass. Vi sökte efter 
namn för de två stugorna och till 
slut blev det "Berget och Öknen". 
Efter några år började det komma 
enskilda sökare och pilgrimer som 
ville söka stillheten och inspiration 
t i l l s i tt gudssökande och då 
passade dessa enkla härbärgen 
bra.  
Arbete, arbete...  
Responsen från allmänheten hade 
överraskat oss när vi öppnade 
butiken för "nya och gamla ting" 
som vi kallade den. Vi låg ju rätt 
bra till för resande från den stora 
staden, nästan som en knutpunkt, 
ett nav för resande från byar och 
städer runt omkring och bussen 
stannade som sagt var bara några 
hundra meter från gården/centret. 
Så centralt men ändå avskilt!  
Vi sålde både på nätet och i 
butiken. Äldre möbler blev som nya 
när det putsades och målades i 
t räverkstaden. De som kom 
stannade gärna till en extra stund 
för en kaffe och smörgås som vi 
gladeligen bjöd på i kaféet. Det 
goda fikabrödet som vännerna 
bakade bidrog säkert till detta. 
Sopporna var vida omtalade!  
Efter ett första år av uppbyggnad 
och arbete i trädgården kunde vi 
nu sälja "våra egna" trädgårds-
produkter efter vad som säsongen 
erbjöd. 
Det var redan i höstas som folk 
ringde och bad oss att tömma 
lägenheter efter avlidna släktingar.  

Vi var rejält tagna på sängen men 
lånade en gammal lastbil och 
startade verksamheten. Snart var 
vi igång! 
Alla dessa småpengar samlade vi 
för att utveckla och bygga en egen 
kyrka!  
Andligt liv  
Andaktslivet fick utföras i ett kapell 
som vi omvandlat en av bodarna 
till. Kanske skulle vi kunna bygga 
något större och mer ända-
målsenligt med tiden, om Gud var 
med oss. 
Vi hade poängterat att denna 
verksamhet var nyskapande även 
om det fanns referenspunkter till 
e t t k l o s t e r l i v. Den d ag l i g a 
bönepulsen var central med minst 
tre andakter per dag vid den "låga" 
perioden och sex vid den "höga". 
Där fanns en viss diskrepans 
mellan de som ville ha ett djupare 
inre liv och de som ville ha en 
större öppenhet till omvärlden, 
därför denna uppdelning i perioder, 
en kompromiss som Biskopen lagt 
fram och som vännerna efter 
mycket diskuterande och kontem-
plation gladeligen accepterat.  
Ibland förstärker vi församlingarna 
genom att avlasta prästen och två 
och två åker vi när så behövs. 
Några av oss har prästutbildning 
och andra ceremoniella erfaren-
heter.  
Orangeriet  
Förslaget om ett orangeri väckte en 
del skratt och lustiga kommentarer 
i början, men som med allt annat 
grepp vännerna och tillresta tag i 
"projektet" med sammanbitna 
tänder.  
När det stod klart, ett glashus som 
drevs av solpaneler och överskottet 
kunde fördelas ti l l resten av 
gården, blev alla tagna. Den 
konstgjorda floden som flöt genom 
huset med ett par broar, sjön och 
det lilla kontemplativa vattenfallet 
bidrog säkert till att skratten 
avstannade. Växterna och träden 
drog också till sig traktens fåglar 
som hittade dit via de öppnings-
bara fönstren som öppnades då och 
då.  
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Lukas 1:26 - 38  
I den sjätte månaden blev ängeln 

Gabriel sänd från Gud till en ung 
flicka i staden Nasaret i Galileen. 
Hon hade trolovats med en man av 
Davids släkt som hette Josef, och 
hennes namn var Maria. Ängeln 
kom in till henne och sade: ”Var 
hälsad, du högt be-nådade! Herren 
är med dig.” Hon blev förskräckt 
över hans ord och undrade vad 
denna hälsning skulle betyda. Då 
sade ängeln till henne: ”Var inte 
rädd, Maria, du har funnit nåd hos 
Gud. Du skall bli havande och föda 
en son, och du skall ge honom 
namnet Jesus. Han skall bli stor 
och kallas den Högstes son. Herren 
Gud skall ge honom hans fader 
Davids tron, och han skall härska 
över Jakobs hus för evigt, och hans 
välde skall aldrig ta slut.” Maria 
sade till ängeln: ”Hur skall detta 
ske? Jag har ju aldrig haft någon 
man.” Men ängeln svarade henne: 
”Helig ande skall komma över dig, 
och den Högstes kraft skall vila 
över dig. Därför skall barnet kallas 
heligt och Guds son. Ty ingenting 
är omöjligt för Gud. Maria sade: 
”Jag är Herrens tjänarinna. Må det 
ske med mig som du har sagt.” Och 
ängeln lämnade henne.  
  

 ”Hur skall detta ske?” frågade 
Maria. ”Jag har ju aldrig haft någon 
man.” Men ”ingenting är omöjligt 
för Gud”. En av många texter i 
Bibeln där det övernaturliga bryter 
sig in i den naturliga ordningen, en 
bland många händelser där Gud 
stiger in i världen. Men innan jag 
kommenterar evangelietexten, vill 
jag berätta en personlig erfar-
enhet.  

Juldagen 2011. Jag var på besök 
hos mina föräldrar. Vi hade just 
stoppat i oss en andra omgång 
julmat och satt nu i vardags-
rummet och fikade kaffe och 
pepparkakor. På teven visade man 
traditionsenligt en film om Jesus 
födelse. Filmen följde ett enkelt 
manus baserat på Matteus- och 
Lukasevangelierna. Min mor som 
alltid känner sig lätt rörd av 
historien vände sig mot mig.  

– Jag undrar vad Maria tänkte när  

ängeln sade att hon skulle bli 
gravid fastän att hon ännu inte haft 
något samlag…  

Jag ryckte på axlarna.  
– Jag tror inte att det gick till på 

det sättet, utan det är nog mer en 
myt än en sann historia därför att…  

Men längre än så kom jag inte i 
min kommentar när min far slog ut 
med händerna i en avvärjande gest 
och skrattade.  
– Jag förstår inte varför ni teologer 
inte kan tro som det står i Bibeln, 
utan att ni alltid måste krångla till 
allting! Jag läser som det står 
skrivet, och jag vet att när jag dör 
så kommer jag att möta Herren 
Jesus och gå in med honom i det 
eviga livet. Vad ni teologer tar 
vägen, det bryr jag mig inte om. 
Jag går till himlen! Du förstår, det 
här med himlen och det gudomliga, 
det är någonting helt och hållet 
annorlunda.  
Det helt och hållet Annorlunda.  

Jag kan inte förklara hur det gått 
till, men de följande dagarna 
inträffade hos mig något som man 
kan kalla ett paradigmskifte. Ett 
paradigmskifte innebär att en 
vedertagen världsbild ersätts med 
en ny världsbild. Det har ägt rum 
ett antal gånger i historien, 
tillexempel när man övergick från 
an t i kens vä r l dsb i l d t i l l den 
newtonska fysiken och sedan från 
den newtonska fysiken till relativi-
tet och kvantmekanik. Det här 
gä l l e r j u f rämst i de s to ra 
sammanhangen, men kan också 
inträffa i det lilla sammanhanget, i 
en enskild människas sätt att tänka 
och förstå världen.  
Det helt och hållet Annorlunda.  

Jag delar förvisso inte mina 
föräldrars sätt att tro och tolka, 
men jag beundrar den övertygelse 
som min far gav uttryck för. I tron 
kan det finnas ett hopp med positiv 
inverkan på livets alla om-råden 
eftersom tron främjar till en känsla 
av meningsfullhet. Man har ju 
kunnat påvisa att frånvaron av tro 
och religion och därmed avsaknad 
på en högre mening med ens liv 
många gånger leder till psykisk 
ohälsa och att vissa former av 

utmattningsdepression i själva 
verket är ett slags menings-
löshetssyndrom.1 I det avseendet 
anser jag inte att ateismen har 
någonting att erbjuda förutom 
materialism och tomhet då den inte 
förmår ge människan någon 
existentiell grundtrygghet. Religion 
däremot, vare sig dess världs-
förklaring är inbillad eller sann, har 
kraften att skänka människan en 
djup känsla av meningsfullhet. 
Därmed inte sagt att all religion i 
förlängningen är god för människa 
och samhälle då även sekterism 
och re l ig iös fundamenta l ism 
visserligen är menings-skapande 
men på sikt destruktiv. Här krävs 
därför omdöme och etik.  
Det helt och hållet Annorlunda.  

Religion och vetenskap måste 
inte vara varandras motsatser. 
Hellre kan vi se dem som olika me-
toder för utforskandet av verk-
ligheten. Den tyske buddhisten 
Lama Anagarika Govinda menar att 
religion och exakt vetenskap båda 
strävar efter sanning och mycket 
väl kan fungera sida vid sida, men 
att de båda är olika metoder för 
utforskandet av verkligheten. 
Vetenskapens metod går ini-från 
och ut, den andliga forskningen går 
utifrån och in – in mot med-
vetandets djup och dess innehåll 
bortom timlighet och tinglighet. 
Den religiösa upplevelsen är släkt 
med konsten. Och liksom konsten 
inte behöver bevisa värdet av sina 
skapelser genom naturveten-
skapliga iakttagelser, behöver den 
religiösa eller andliga erfarenheten 
inte heller styrkas av vetenskapen.  
’”Hur	 skall	 detta	 ske?”	 frågade	

Maria.	”Jag	har	ju	aldrig	haft	någon	
man.”	Men	 ”ingenting	är	omöj-ligt	
för	Gud”.		
Korset	 kan	 ses	 som	 en	 symbol	

för	det	skeende	där	det	himmelska	
möter	 det	 världsliga,	 där	 evig-
heten	 korsar	 tiden.	 I	 skär-
n i n g s punk t e n	 me l l a n	 d e n	
horisontella	 och	 den	 vertikala	
linjen	 inträffar	 det	 helt	 och	 hållet	
Annorlunda.	

 ”HUR SKALL DETTA SKE?”  
Predikan, Maria bebådelsedag 2018 av Thorbjörn Carlsten, teologie magister 
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