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1. INLEDNING 
 
Svenska kyrkans ställning har onekligen förändrats under 1900-talet, framför allt 
under den senare delen av århundradet. Kyrkan går nu ett nytt århundrade till mötes 
genom att göra en del förändringar inom organisationen. Dessa förändringar berör 
riterna och traditionerna till en viss del men inte vad det gäller det innehållsmässiga 
utan nästan enbart den ekonomiska biten. 
 
En del vet kanske att medlemskapet i den Svenska kyrkan kommer att utgöra den 
största förändringen i och med årsskiftet 99/00. Detta genom att man från och med år 
2000 måste begära medlemskap i Svenska kyrkan jämfört med som det tidigare har 
varit att man fått begära utträde om man inte ville vara medlem. 
 
Denna förändring tror jag kommer att leda till att medlemsantalet kommer att sjunka. 
Människor idag gör det så bekvämt som möjligt för sig och då kommer man inte att gå 
med i något som inte sker automatiskt. Att man sedan som icke medlem inte kommer 
att få samma förmåner vid dop, begravningar, bröllop och andra ”tjänster” som man 
idag får, kommer nog inte att ändra situationen. Dessutom skulle jag vilja påstå att 
alldeles för få människor inte vet vad detta kommer att innebära för den enskilde 
individen. 
 
Jag tror att människan idag anser sig vara relativt lite kristen och har man då inte 
denna starka tro på Gud så behöver man heller inte vara medlem i kyrkan och stå och 
betala skatt till något som man aldrig går till. Många ser kyrkan enbart som ”Guds 
hus” och anser man sig inte ha någon kristen tro på gud så finns det ingenting att 
hämta för dessa människor i dagens kyrka. 
 
Kyrkan skulle behöva göra ytterligare någon eller några förändringar för att få fler 
medlemmar? Hur ska man få kyrkan attraktiv för dagens människor? Ska 
traditionerna vara som de är även innehållsmässigt eller ska de ändras och förnyas på 
något sätt? Det är denna punkt som Svenska kyrkan måste se över innan det är för 
sent. 
 
Jag kommer nu i min uppsats att belysa detta ämne. Förnyelse eller ej? Om det 
behövs hur ska man då nå denna förnyelse och vad är det i så fall som behöver 
förnyas. 
 
Jag tänkte här i inledningen börja med att gå in på några frågor kring traditionen. 
 

1.1 VAD ÄR KYRKLIG TRADITION? 
Vad är då kyrklig tradition? Här skulle svaren komma att variera oerhört beroende på 
vem man frågade. Att det har att göra med sådant som kyrkan står för och gör borde 
väl alla i alla fall komma överens om. Det kan vara allt ifrån begravning till kyrkkaffe 
för många. 
 
Tradition är ju en slags nedärvd sed eller sägen och då i detta fall inom den kyrkliga 
sfären. Tradition är något återkommande som på något sätt får en viktigare och finare 
innebörd ju längre den har funnits. Den måste trots detta ”hänga” med i tiden för att 
kunna vara verksam och det är där som den kyrkliga traditionen nu står inför ett 
vägskäl. 
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1.2 TRADITIONENS BETYDELSE IDAG? 
Jag inbillar mig att den kyrkliga traditionen finns kvar hos människor idag vare sig de 
är födda i början av seklet, mitt i eller senare. Alla är naturligtvis olika medvetna och 
har med sig olika mycket. Detta kan bland annat bero på i vilken familj man är född, 
i vilket samhälle man har vuxit upp, ens omgivning från barnsben till vuxen ålder och 
mycket mer än så. 
 
Jag skulle vilja säga att det mesta kan spela in men att man på något sätt någon gång 
har kommit i kontakt med den kyrkliga traditionen. Vi har nog med oss ett kyrkligt arv 
i bagaget fast många kanske inte tror att de har det. 
 
Hur kan man ha det när man aldrig går i kyrkan undrar nog många? Det är som med 
de flesta traditioner vi har runt omkring oss att vi påverkas även om vi inte är så där 
väldigt delaktiga och engagerade. Midsommar är ett sådant tillfälle, även om inte alla 
klär en midsommarstång så tror jag att flertalet av oss svenskar är medvetna om att 
man brukar göra det på midsommaraftonen i Sverige. Förmodligen har man varit med 
om det själv någon gång t.ex. som liten eller vid något annat tillfälle och det är lika 
med de kyrkliga traditionerna. 
 
Många av oss tänker inte på att flertalet av våra årliga högtider faktiskt är just 
kyrkliga traditioner som har skapats av bibliska händelser. Jag påstår inte att 
människan idag inte har den minsta kunskap om de bibliska händelserna utan det 
jag vill säga är att människor firar traditioner utan någon egentlig kristen avsikt. 
 
Julen och påsken är exempel på sådana traditioner. Många firar det men inte som en 
påminnelse om vad som hände för alla dessa år sedan, det som vår tradition faktiskt 
bygger på. Vi vill fira det men inte direkt på de premisser som det egentligen bygger på. 
 
Många säger att de firar dessa högtider av tradition men vet de då vad denna tradition 
egentligen är? Vi har med oss betydligt mer än vad vi tror ifrån vårt kyrkliga arv. 
 
Är man döpt i kyrkan så har man nog med sig något ifrån den ceremonin även om man 
kanske är för liten själv vid själva ceremonin för att minnas så måste ens föräldrar ha 
haft en tanke med det, som man nog senare då också får ta del av. 
 
Är man dessutom konfirmerad så har man antagligen ännu mer med sig från denna 
händelse från tonåren. Här har man ju dessutom själv gjort ett val att vara med om 
den kyrkliga traditionen. Inte konfirmerar alla sig för att man tror på Gud eller så men 
många av dessa ungdomar gör det nog mycket på grund av att de kanske är döpta i 
kyrkan och tycker då att man ska konfirmera sig där också, eller så finns denna 
tradition rotad någonstans i deras inre. Att det sedan låter mycket tuffare att säga att 
man gör det enbart för presenterna som man får, förvånar väl ingen som själv varit 
tonåring och vet hur dessa ”osäkra” hjärnor fungerar. 
 
Om man också gifter sig inom den Svenska kyrkan så bevisar man verkligen att man 
trots allt är påverkad av den kyrkliga traditionen. 
 
Detta visar att om kyrkan nu måste förnyas så är det viktigt att inte ta bort det som 
ceremonier, riter och traditioner för med sig. Det är detta kyrkliga arv som människan 
idag trots allt verkar känna igen sig i och även vid speciella tillfällen i ens liv söka sig 
till. 
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1.3 HUR FÖRNYAR MAN TRADITIONEN? 
Det viktiga är att göra traditionen lätt att förstå och då menar jag först och främst 
betydelsen av den men även själva utövandet. Människan ska veta och förstå varför 
man gör si eller säger så och det viktigaste av allt är att individen själv får ut något av 
det hon gör, en slags personlig innebörd. 
 
Man måste få människan med i kyrkan och framför allt göra så att de känner sig 
delaktiga i traditionen. Detta mål kan man endast nå om man gör det ”kyrkliga” 
begripligt. 
 
Jag tror inte att man förr i tiden alltid förstod t.ex. vad som stod i Bibeln men då läste 
man den i alla fall, kanske pga. att det inte fanns så mycket annat som man kunde 
läsa eller göra. I och med det fick man då också ta del av den. Även om man då kanske 
inte förstod allt, så lärde man sig med tiden om man fortsatte att läsa. 
 
Idag måste man locka eller få människor intresserade genom att erbjuda dem 
fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan sedan innebära både det ena och det andra. 
Det behöver inte vara t.ex. syförening eller språkkurs, även om dessa två exempel är 
utomordentliga fritidsintressen som säkert många skulle engagera sig i, utan det kan 
vara i stort sett allt möjligt. Det viktiga är att människan får göra något själv, skapa 
något med hjälp av sig själv och genom detta liksom jobba med sig själv och sitt 
självförverkligande. 
 

1.4 VARFÖR SKA TRADITIONEN FÖRNYAS? 
Traditionerna måste ”hänga” med i tiden för att få människor med sig, man skulle på 
ett enkelt sätt kunna säga att den måste förnya sig och göra sig mer modern för att 
människor av idag ska förstå den och kunna ta den till sig. Den måste framför allt 
intressera individen så att den söker sig till den. Samtidigt får inte det gamla helt 
försvinna. 
 
Människan idag är inte jordnära av naturen på samma sätt som man var förr när man 
varje dag klev upp och jobbade med naturen eller åtminstone var väldigt beroende av 
den. Detta beroende förr skulle jag vilja kalla för ett slags självständighetsberoende 
medan man idag inte alls behöver handla på samma sätt. Då var man tvungen att 
sätta sin potatis för att få mat på bordet. Idag är man ju också beroende av naturen 
fast i ett andra, tredje, fjärde eller femte led. Det beror hur lång vägen är från 
producenten av t.ex. livsmedel till att den hamnar hos distributören så att vi kan 
betala pengar för att få den med oss hem till kylskåpet. Med detta menar jag att det 
idag då blir så viktigt att människan får skapa något själv något, som inte redan är 
konstruerat eller något som redan har en bruksanvisning. Vi måste få chansen att 
komma nära naturen och då allra helst vår egen natur. 
 
Här kan kyrkan gå in och erbjuda något för dagens människa. Idag har kyrkan många 
fler konkurrenter i alla idrottsföreningar, kvällskurser, fritidshus m.m. Vem går i 
kyrkan i istället för att åka till havet och koppla av efter en lång och tuff arbetsvecka? 
Ja visst finns det de som gör det, men de blir allt färre med åren. 
 
Kyrkan måste också komma med något konkurrenskraftigt, något som gör att 
människor kan komma till kyrkan och få t.ex. avkoppling eller något annat som de 
söker. Människor idag som lever i detta stressiga samhälle behöver hjälp med att 
finna sig och lära om sig själva och om detta skriver även Marianne Blom i 
boken ”Utanför lustgården”. Denna bok och Marianne Bloms åsikter med fleras ska 
jag ta upp senare i mitt arbete. 

 



 

 6

Människor idag kräver en förklaring på ett helt annat sätt jämfört med vad man gjorde 
förr och detta både på gott och ont i och för sig. Man tror inte riktigt på sådant som 
man inte kan slå upp i Nationalencyklopedin och checka av, fast man vet att allt inte 
går att förklara. Fast sådant som inte går att förklara tar man heller inte till sig, det 
bara går en förbi för det kan ju i alla fall ingen bevisa. Detta skulle jag vilja kalla för 
trångsynt. Har samhället format oss till dessa trångsynta varelser? Då blir det ännu 
viktigare för individen att känna sig själv. 
 
Förr i världen såg ju samhället ut på ett annat sätt och var uppbyggt annorlunda. 
Många var fattiga och fick kämpa för sin och familjens existens. Då gick man till 
kyrkan för att t.ex. söka tröst och naturligtvis även i hopp om att Gud skulle höra bön. 
 
Idag behövs inte kyrkan på samma sätt för folket i västerlandet. I regel har man det 
man behöver och inte är det många som går till kyrkan för att be om en ny bil. 
 
Jag menar att kyrkan har tappat folk och ställning i samhället i och med att 
levnadsstandarden har höjts. Även om dagens människor inte har samma 
kyrkliga ”behov” som t.ex. 1700 och 1800-tals människorna m. fl hade, så finns det 
och kommer alltid att finnas behov hos människan som kyrkan skulle kunna 
tillfredsställa. I och med det så kommer kyrkan alltid att överleva men då vill det till 
att man följer med utvecklingen och hittar dessa otillfredsställda mänskliga behov. Att 
inte vara rädd för förändring och förnyelse, för det kan leda till kyrkans undergång. 
 

1.5 VILKA SKA FÅ INGÅ I EN FÖRNYAD GEMENSKAP? 
Vilka ska få plats i kyrkan? Här har kyrkan en ganska stor uppgift. Jag tror att det är 
viktigt att låta alla som vill oavsett ”kristenhetsgrad” få komma in. Är det en sökare så 
kanske det är där den hittar det den söker. Är det en ensam själ kanske den finner 
gemenskapen just där och är det en stressad människa kanske den finner lugnet i 
kyrkan. Kyrkan måste försöka att nå eller rättare sagt släppa in alla sorters 
människor i gemenskapen. Jag förespråkar att det är i kyrkan alla ska vara välkomna 
och få hjälp att finna just det man söker. 
 
Måste man tro på Jesus Kristus för att vara kristen eller religiös? Det är snarare så att 
jag vill hävda att man måste tro för att vara kristen eller jude eller muslim eller varför 
inte för att vara människa. Tron är det viktiga och kanske viktigast är tron på oss 
själva. 
 
Med tron på oss själva menar jag inte att man ska tro att man är bäst på allt och i och 
med det så är man religiös. Hängde det på den aspekten så skulle nog betydligt fler 
räknas in i det religiösa som dagens ”världsmästar”-samhälle ser ut. 
 
Det jag menar är att vi måste våga tro på vårt inre. Tro på sådant som inte går att få 
fram och visa med hjälp av röntgen och datortomografi m.m. Vi måste vara våra egna 
videokameror och filma oss själva, för att sedan kunna lära oss om oss själva. På det 
sättet kan man lättare förstå sin medmänniska, något som är väldigt viktigt idag och 
som bara blir viktigare och viktigare för var dag som går. 
 
Med ordet oss själva menar jag inte bara en själv utan med det menar jag människan 
i sig även om mänskligheten blir ett för vitt begrepp att se det från. Genom 
självkännedom så tror jag att man kommer en längre bit på vägen med sin tro och det 
är just detta som mänskligheten törstar efter. Man släcker ju inte direkt törsten vid 
nattvarden. Det är nog dags för kyrkan att hitta denna oas där människan kan släcka 
sin törst och jag är övertygad att hon kommer dit om någon bara visar vägen för henne. 
Framför allt om denna oas skapas för henne och för hennes medmänniskor. 
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1.6 VAD SKA FÖRNYAS OCH VAD SKA VARA KVAR? 
Jag tog tidigare upp att det är viktigt att behålla de traditioner som människan känner 
igen sig i och ”utnyttjar”. Det viktiga är inte att man till varje pris ska förnya allt utan 
det viktiga är att skapa något för dagens människor inom det kyrkliga. Där människor 
kan känna igen sig och få utbyte av en kyrklig handling. 
 
Som medlem i den Svenska kyrkan måste man få valmöjligheter till tron och framför 
allt förståelse för tron. Det handlar ofta om att man idag inte riktigt vet vad man tror 
eller var man står när det gäller sin tro. Här måste man börja. 
 
Har man inget att tro på är nog inte självkänslan den bästa heller och det är inte bra. 
Vi måste lära av oss själva och att skapa oss själva i det verkliga livet gör oss till hela 
människor som sedan också kan hjälpa den bredvid som behöver hjälp. 
 
Att man sedan kan varva denna skapande process med det religiösa är jag övertygad 
om, men då gäller det som jag tidigare nämnde att få detta begripligt. Sätt in Jesus i 
slutet av 1900-talet istället för i vår tideräknings början. Jag menar i och för sig att det 
skapande ska ingå i det religiösa. Skapa för att nå sitt inre. I det religiösa söker 
människor det som vi inte riktigt kan se eller ta på, det abstrakta runt omkring och i 
oss. 
 

1.7 NÄR ÄR MAN KRISTEN OCH MÅSTE MAN VARA KRISTEN FÖR ATT 
UTFÖRA TRADITIONERNA? 
David Ford berättar i sin bok ”Modern teologi del 1” att skapelsen, Gud, 
uppenbarelsen, människan, synden, Jesus Kristus, den heliga anden m. fl är läror 
eller dogmer som man skulle kunna säga är sammanställda händelser som man 
sedan har utgått ifrån inom den kristna tron och därav kommer även traditionerna. 
Då kan man ju också undra över vad som är kristet och inte? 
 
Är man kristen om man går till kyrkan regelbundet eller är man kristen om man är en 
sökare? Måste man vara kristen för att kunna genomföra de kyrkliga traditionerna 
eller är det genom att man utför dem som man räknas som kristen? 
 
Vem är det sedan som bestämmer om man är kristen eller ej? Det finns säkert många 
som säger sig veta vem som är kristen eller ej och det finns naturligtvis människor 
som själva kan hävda att de inte är kristna. Det finns nog även många människor som 
själva kallar sig för kristna medan andra inte skulle kalla dem för det. 
 
I och med dopet så tillhör man ju faktiskt kyrkan och församlingen men jag skulle inte 
vilja påstå att man i och med denna tradition blir kristen. Detta skulle jag i stället vilja 
kalla för en slags ”välkomsthandling” ifrån den kristna kyrkans sida. Där kyrkan i och 
med dopet välkomnar barnet till kyrkan. 
 
Att man sedan konfirmerar sig, gifter sig och så småningom begravs i den svenska 
kyrkan, tycker jag tyder på att man på det ena eller andra sättet nog har åtminstone 
en ”släng” av kristendomen i sig. Med tanke på hur kyrkan kommer att se ut år 2000, 
så måste man ju faktiskt tillhöra Svenska kyrkan för att få ”utnyttja” dess tjänster 
gratis. Dessa tjänster är i de flesta fall just kyrkliga eller kristna traditioner. 
 
Väljer man då att tillhöra den Svenska kyrkan, som tillhör och bygger på 
kristendomen, så borde man väl också vara kristen på det ena eller andra sättet. Man 
kan vara mer eller mindre kristen och även kristen på olika sätt. Jag står fast vid min 
åsikt, som jag tidigare tog upp, vad det gäller tro. Den åsikten bygger på att det viktiga 
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inte är att vara kristen eller religiös i ordens bemärkelse utan det viktiga är att tro. Jag 
vill påstå att det är tron i sig som gör oss kristna, judiska, muslimska eller religiösa 
över huvud taget. 
 

1.8 KVARSTÅR KRISTENDOMEN OM TRADITIONEN FÖRNYAS ELLER 
FÖRÄNDRAS? 
Om det är kyrkan som står för förändringen eller förnyelsen och om den utformas för 
människans skull och behov så är det i högsta grad en ”kristen åtgärd”. 
 
Jesus förkunnade på sin tid om att det var människan och allt levande som skulle stå 
i centrum eller snarare mänskligheten och naturen som helhet och ska man följa det 
så måste ju människan få plats i den kristna traditionen, vilket jag anser att den inte 
till fullo gör idag. 
 
Jesus var inte i någon kyrka och predikade ur någon bok. Jag skulle snarare vilja säga 
att han talade till folket genom hjärtat och tanken var han än kom om det så var 
inomhus eller utomhus. Jesus gick lika mycket ut bland människorna och predikade 
som de kom till honom för att lyssna. Vart har det tagit vägen inom det kyrkliga? 
 
Jag efterlyser någon form av spontanitet i kyrkan. Denna förändring av kyrka och 
handling behöver egentligen inte vara något nytt utan till en viss del kan det vara 
gamla tankar som kommit tillbaka. Vad är det som säger att det befintligt kristna är 
det enda och rätta kristna? Ingenting alls! Kanske blir det kristna mer kristet än vad 
det har varit på mycket länge om en förändring genomförs? 
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2. PROBLEMFORMULERING 
 
Svenska kyrkan förlorar mark bland det svenska folket. Vad ska man göra för att 
vinna tillbaka människan till kyrkan? 
 
Kan detta genomföras om man förändrar och förnyar det kyrkliga innehållet t.ex. 
traditioner, riter m.m.? 
 
Om en förändring krävs vad ska då förändras och vad ska vara kvar? Hur når man en 
vettig förändring? 
 

3. SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är: 
 

- att använda Marianne Bloms bok ”Utanför Lustgården” som hjälp, 
utgångspunkt och jämförelsematerial. Detta för att sedan gå in på om kyrkan 
och våra kristna traditioner behöver förnyas eller ej. 

 
- att dessutom jämföra Blom med några andra författare inom samma ämnes 

område. Detta för att få en bättre överblick och insikt i ämnet och frågan. 
 

4. METOD 
 
Jag har i första hand gjort en litteraturstudie av Marianne Bloms bok ”Utanför 
Lustgården”, men även gått in på några andra författare för att kunna jämföra dessa 
med Bloms teorier. Jag har med hjälp av denna metod försökt komma fram till svaren 
på mina frågor. 
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5. REFERAT AV ”UTANFÖR LUSTGÅRDEN” 
 
I detta kapitel tänkte jag försöka ge er en kortfattad beskrivning av Marianne Bloms 
bok ”Utanför lustgården”, där hon skriver om just kyrklig förnyelse. 
 
Marianne Blom är präst inom den Svenska kyrkan och dessutom terapeut med 
utbildning från bland annat S:t Lukasstiftelsen. Hon tar i sin bok ”Utanför 
lustgården” upp det som jag nu har pratat om att Svenska kyrkan måste förnyas för 
att överleva. Hon går i denna bok in på hur man kan förändra kyrkan eller kanske 
snarare tron. Denna förändring, menar hon, kan man nå med hjälp av olika metoder 
och på så sätt ge kyrkan ett nytt yttre och genom detta så småningom människan 
ett ”nytt” inre. Dessa metoder har hon fått fram genom andra forskare inom samma 
område. 
 
En av dessa forskare är den katolske teologen Matthew Fox som hävdar att moder jord 
är döende och att vi, mänskligheten har hennes liv i våra händer. 
 
Vad gör vi åt detta? Jag menar att Fox med detta hävdar att hans moder jord är 
symbolen för vår tids kyrka med dess traditioner, riter och myter. Kanske skulle man 
kunna säga att han rent av talar om allt i ett? Mänskligheten, jorden, universum, tron, 
Guden eller varför inte gudarna ryms väl egentligen under samma paraply. 
 
Fox tar i alla fall upp detta problem och han menar att det är mystiken som har 
lösningen på det problemet och då mystiken inom alla religioner. 
 
Matthew Fox talar mycket om modern inom oss men även fadern men han poängterar 
att vi måste bli mer medvetna om just denna moder. Det kreativa inom oss håller 
också på att dö, menar Fox och enligt C G Jung så kommer faktiskt det kreativa 
från ”mödrarnas riken”. 
 
För Fox handlar det om att är moder jord döende, så är kreativiteten det också. Detta 
beroende av att dessa två begrepp för Fox hänger samman. Fox säger att vi måste få 
balans mellan fadern och modern inom oss och för att få det hävdar han att mystiken 
spelar huvudrollen. ”När vetenskap och mystik börjar lyssna på och lära av varandra, 
kan nya visioner födas”.1 Dessa ord tycker jag verkligen klargör Fox tankar vad det är 
han menar måste göras för att moder jord inte ska dö och då också vi med henne 
förmodar jag. 
 
I sin bok tar Blom även upp den katolske prästen John A Walsh tankar om detta. 
Walsh menar att man genom drömarbete kan nå fram till sitt inre. 
 
Han ville se om kristna kunde fördjupa sin tro genom drömarbete och i detta syfte 
tillämpade han Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp. 
 
Det Walsh ville få fram var att genom drömarbetet först få insikt om sig själv och 
därefter också få en bättre insikt i det gudomliga eller kanske kan man säga att man 
genom sitt arbete med sitt eget inre kan få insikt om det gudomliga inom oss. Vad har 
gud för plats i mitt inre? 
 
Jag hävdar att det är detta som är så viktigt för många av oss människor idag att 
komma till rätta med. 
 
                                       
1 Matthew Fox i Marianne Blom (red) 1996, sid. 31 
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Walsh säger något väldigt intressant, tycker jag och det är att psykologi och teologi är 
olika vetenskaper, men han menar att de ändå är besläktade med varandra och 
framför allt att de ofta i forskning använder sig av samma föremål. Vilket är då detta 
föremål som han menar? Jo, människan det levande skulle jag vilja säga. 
 
Detta är något som kyrkan verkligen skulle ta vara på, för att nå en lyckad och förnyad 
framtid. Ta vara på människans tankeförmåga och låt henne framför allt ta del av sig 
själv med t.ex. hjälp av drömtydning eller någon annan metod för att nå sitt inre och 
för att lära sig självkännedom. 
 
Något mer som jag tycker att kyrkan verkligen måste tänka på, är att enligt Walsh och 
fler med honom, så kan även människor som inte är kristna uppleva denna andliga 
process och komma till insikt med sig själva. Om kyrkan tänker på detta, så kan man 
nog få ännu fler med i gemenskapen och jag tror att det måste vara väldigt rikt för en 
kyrka. Gemenskapen människor emellan skapar förståelse och förhoppningsvis 
också tolerans och det är något som dagens samhälle skriker efter, tycker jag. 
 
Kyrkan måste gå in för att skapa medmänsklighet gentemot alla individer vare sig de 
inte riktigt vet vad det är de söker efter, så kanske de behöver vägledning och 
gemenskap för att nå fram till det. 
 
Jeremy Taylor är en protestantisk präst som också tar upp det här med drömarbete. 
Han har själv en dröm eller snarare en vision om att man genom drömarbete ska 
kunna förändra världen. 
 
Han menar att om vi får kontakt med vårt inre, så kan det så småningom leda till att 
vi transcenderar de konflikter som idag hotar vår planets existens. Kanske lite svårt 
att förstå kan jag tycka, samtidigt som jag nog kan hålla med om att vi behöver bli 
medvetna om vad som håller på att ske med vår planet. Kanske kan man få upp 
ögonen på människan om hon kan se sig själv först? 
 
Att detta sedan ska ske genom just drömarbete av olika slag, vet jag väl inte säkert om 
det är så självklart. Dessa personer som tar upp detta om just drömmen som något 
viktigt i människans ”själarbete”, har kanske rätt, men jag tror inte enbart att detta 
ska leda till någon ny och otroligt underbar gemenskap inom det kyrkliga. 
 
Att det är viktigt att genomföra något sådant inom den kyrkliga rörelsen tror jag hårt 
på men då mer som en nysatsning för att få kyrkan mer levande bland alla människor 
än som en slags världs-räddning. I och för sig kan detta på sikt kanske leda till något 
åt det hållet, men vägen dit tror jag innehåller mer än drömmar med allt vad det 
innebär. 
 
Marianne Blom menar att det också är väldigt viktigt att göra kyrkan till 
en ”folkkyrka” istället för en ”prästkyrka” som hon idag mer eller mindre tycker att den 
är. Prästens roll ska vara en mer ledsagande roll istället för en ledande. Hon tycker 
också att för att få bli prästvigd så ska man minst ha 100 timmars individuell 
persongenomgång. ”Nya former av ledarskap utarbetas som präglas mer av 
jordemodern och mindre av herden”.2

 
Det är roligt att se att man även inom kyrkan har tankar, som rör en viss 
förnyelseprocess eller varför inte kalla hela processen för ett nyskapande. Nu håller ju 
långt ifrån alla med om att det behövs göras något men det är väl som med allt annat, 
allt har sin tid, men jag tror nog att kyrkan får gå ganska raskt tillväga med en 

                                       
2 Blom 1996, s. 146 
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förändring innan man har förlorat alla själar. Det gäller att ”vinna” nya istället. Vinna 
är nog ett lite överdrivet uttryck men kyrkan behöver onekligen få människor till 
kyrkan, för som jag ser det bli levande. 
 
Ska detta kunna genomföras, så måste man nog kalla det för att vinna människor och 
det ifrån andra aktiviteter och utbud i samhället. Man måste få det kyrkliga intressant 
och givande för dagens människor. Jag tycker nog kanske rent av att man ska satsa 
på att få kyrkan med i vardagen, istället för något som man uträttar på söndagarna. 
 
En som inte håller med om detta är domprosten Caroline Krook som har uttalat sig om 
att det är prästernas ansvar att bevara det kristna oförstört. Hon tycker att man ska 
passa sig för att låta prästrollen bli en själavårdande roll. Prästens roll är att predika 
och att lära och så ska det förbli menar Krook. 
 
Denna tanke är för mig väldigt främmande. Jag tycker att denna kvinna i och med 
dessa ord säger att prästerna absolut inte får bli för mänskliga. Jag kan hålla med om 
att prästerna ska lära eller jag skulle vilja kalla det för att förmedla Jesus budskap, 
men de måste ju göra det förståeligt. Det hon glömmer bort tycker jag är att om 
prästerna inte ska vara det minsta själavårdande, så kommer budskapet heller inte 
att nå ut till människorna. 
 
I snart 2000 år har kyrkan predikat och undervisat om vår kristna tro. Vad har då 
människan gjort? Jo, Marianne Blom säger att människans uppgift framför allt har 
varit att lyssna, lära och sedan att lyda det som den har hört och i och med det då 
också lärt. 
 
Var finns den egna andliga erfarenheten och initiativtagandet någonstans? Hon säger 
att det är dags för Jesus kärleksbudskap att få ett nytt språk och nya bilder. På detta 
kan jag bara nicka instämmande, men då frågar jag igen hur och på vilket sätt? Ska 
allt bort eller ska Jesus gamla ordlista helt enkelt bara förnyas och ses över? 
 
I boken tas det även upp en del om problemet ur ett Jungianskt perspektiv. Där tas 
det bland annat upp vad den jungianske analytikern Edward F Edinger har kommit 
fram till. Han säger att innan psykoterapi och psykoanalys fanns var det kyrkan och 
tron som hade dessa vetenskapers roll. 
 
Även de som inte var kyrkligt aktiva läste Bibeln, som då var en av de få böcker som 
man kunde få tag på och läsa. De som inte direkt gick i kyrkan sökte sig ofta till konst 
och just litteratur för att få någon slags ledsagning. 
 
I och med att man då läste Bibeln, så var man på något sätt ändå ihopkopplad med 
det kristna och kyrkliga. För i Bibeln finns ju det kristna budskapet och det var det ju 
många som i alla fall fick ta del av på det sättet. 
 
Idag är utbudet så enormt stort och omfattande att man kan få denna ledsagning 
nästan var som helst i samhället och då söker sig inte människan till kyrkan och 
Bibeln längre och det är här, som jag tidigare också nämnde, som kyrkan måste börja. 
 
Att vara konkurrenskraftig i dagens samhälle är lika med att vara med och att över 
huvud taget vara delaktig, tycker jag. 
 
Edinger menar också att man idag inte hittar någon hjälp i kyrkan vad det gäller 
denna viktiga självförståelse. Han säger att om man ska nå någon form av personlig 
utveckling, så sker detta vanligtvis i möten med andra människor. 
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Om det nu är som denne analytiker påstår så förstår jag om man inte hittar det i 
kyrkan. Naturligtvis finns det människo-möten idag i kyrkan, men jag tycker inte att 
man hittar dem i kyrkorummet. Möjligen på kyrkkaffet eller under andra 
omständigheter men jag hävdar att de inte finns i kyrkan som Guds hus. Det är där 
människor behöver det, tror jag. 
 
Om kyrkan skulle göra något åt detta, så skulle sökarna garanterat komma dit också. 
Det gäller bara att finna vad det är som människan av idag söker efter. Att hitta detta 
specifika ämne för varje individ kan vara svårt men jag tror att det egentligen inte 
behöver specificeras så där överdrivet mycket utan att det gäller att få gemenskap och 
skapande för att människan till en början över huvud taget ska hitta dit. 
 
Det jungianska som Edinger tar upp här är att Jaget och Självet har plats inom det 
andliga, kristna eller vad man nu vill kalla det för. 
 
Jaget menar Edinger står för det medvetna livet som vi lever medan Självet står för 
vårt omedvetna liv. Det är väl då detta omedvetna liv som vi i första hand kanske 
önskar att få hjälp med att hitta eller förstå. Många behöver nog också vägledning vad 
det gäller det medvetna livet, som vi vaknar till varje morgon utan att tänka på det. 
 
Edinger kallar vid ett tillfälle Självet för ”Guds avbild” och är det så tycker jag genast 
att Jaget och Självet får en gemensam basis. Det Edinger menar med detta är att vi 
som människor måste drivas ut ur Lustgården, så att vi kan bli hela och medvetna 
människor. Menar han då att vi måste drivas ut ur vårt medvetna in till det omedvetna, 
för att bli dessa hela människor? Ja kanske är det detta, som vi många söker efter, att 
bli hela framför allt med oss själva men även med medmänniskan? 
 
Är det på det viset, så är ju den gemensamma basen dessa två begrepp emellan ett 
faktum. Ska man kanske med hjälp av Jaget söka efter Självet för att först då bli ett 
helt och fullt ut medvetet Jag? Denna tanke tycker jag är rimlig och ganska så enkel, 
då gäller det bara att kunna komma underfund med och hitta sitt omedvetna och det 
är nog inte lika så enkelt som denna tanke tror jag. 
 
Marianne Blom tar upp något som hon kallar för ”inkarnationscykeln”. Om denna 
cykel säger hon följande: ”Kristusarketypen har gett upphov till ett antal bilder ur Jesu 
historiska och mystiska liv som kan kännas igen som ”stationer” i en människas 
individuationsprocess.”3 Hon går sedan utförligt igenom denna process punkt för 
punkt eller man kanske ska kalla det för historiska händelser men det kommer inte 
jag att göra men jag tänkte i alla fall ge er en bild av hur denna cykel ser ut: 
 

 
                                       
3 Blom 1996, sid. 124 
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Blom beskriver hur varje punkt i cykeln är av betydelse för oss människor idag och då 
detta ur ett jungianskt perspektiv. Dessa händelser är bibliska händelser och som 
dessutom har fört med sig en hel del traditioner till oss. 
 
Det viktiga som jag vill plocka fram med detta är att Marianne Blom menar att även 
kyrkan måste gå igenom denna cykel precis som Jesus gjorde och då betyder det ju 
också att den måste födas, leva, förföljas, dö och återuppstå m. m för människans 
skull. Om det nu är på detta viset så undrar ni kanske var kyrkan är på för punkt nu? 
Blom säger att kyrkan nu håller på att dö och att dess roll nu istället blir att just 
ledsaga människan, så att hon kan hitta Gud i sig själv. Kyrkan som kollektiv håller 
på att dö och då kommer individen i kyrkan att vara av större betydelse. Mer om detta 
kan ni läsa i boken. 
 
Marianne Blom hävdar i sin bok att förändring måste komma inom den Svenska 
kyrkan och att denna förändring först och främst måste komma inifrån. Med inifrån 
menar hon präster och andra kyrkligt anställda. Hon påpekar starkt att människan 
ska sättas i centrum kanske mer än ordet och evangeliet eller som hon 
säger: ”Människa är huvudord, prästerlig ett attribut. ”4 Hon menar att genom andlig 
verksamhet och självkännedom så blir budskapet trovärdigt. 
 
Det är dessa två aspekter som gör det kristna budskapet trovärdigt i slutänden och då 
tycker hon att det måste satsas på dessa saker inom det kyrkliga. Om människan ska 
få en viktigare plats i kyrkan så måste hon ju först av allt komma dit för att kunna ta 
en plats. Jag säger det igen som så många gånger förut att det är här som kyrkan 
måste göra en satsning. En satsning för att som jag ser det, överleva. 
 

                                       
4 Blom 1996, sid. 132 
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6. ANALYS 
 
Jag har även tittat lite på vad andra författare har skrivit angående detta ämne. Dessa 
författare består av följande Hans Küng, Paul Tillich och Sten Philipson. Vad säger de 
om att förnya den kristna traditionen? Tycker de lika som Marianne Blom eller drar de 
helt isär vad det gäller dessa frågor? Jag har valt att ta upp några av de frågor som jag 
ställde mig i inledningen. En del av författarna har i sina verk tagit upp mycket av just 
det som jag tog upp i inledningen medan andra har tagit upp endast en del av dessa 
frågor. 
 
I följande kapitel ska jag nu göra en jämförelse mellan Marianne Blom och 
andra ”tänkare” inom detta område. Jag har valt att ta med författare som har varit 
verksamma i olika perioder under nästan hela 1900-talet. Detta för att få en slags 
historisk överblick angående kyrklig förnyelse men även för att spegla att en kyrklig 
förvandling har varit på tapeten mer än en gång under detta sekel. 
 
Marianne Blom är slumpmässigt ensam kvinna i denna jämförelse om vår kyrkliga 
tradition. Jag har alltså inte haft för avsikt att göra någon som helst form av 
jämförelse mellan mäns och kvinnors synsätt inom detta område. 
 

6.1 PAUL TILLICH - BLOM 
Paul Tillich som föddes på 1880-talet var en tidig ”nytänkare” inom detta ämne. Han 
jobbade som präst när första världskriget bröt ut i Europa och detta krig kom sedan 
att påverka hans tänkande avsevärt. I början av det andra världskriget fick han fly till 
Amerika och där leva i exil efter att ha vägrat begå trohetseden till Hitler. Det var 
sedan i Amerika, som han verkade och skrev de flesta av sina böcker och artiklar m.m. 
 
Tillich sade tidigt att: ”Också i nutiden konfronteras människan med en religion, som 
stelnat till dogmatiska påståenden och moraliska absoluter. Detta är religionens ok.”5 
Även om Tillich nutid för oss idag är dåtid så stämmer dessa ord oerhört väl in på vår 
nutida kyrkliga värld och dess organisation. Redan då förespråkades det på sina håll 
att kyrkan behövde förändring, men trots detta har ingen riktigt stor förändring 
genomförts. Religionens ok, som Marianne Blom ser det är att kyrkan genom tiderna 
har haft en viss benägenhet att vara för formell och objektiv och dessutom anse sig 
oftast ha rätt. Detta leder ju till att mänskligheten skjuts åt sidan, för att i stället följa 
en upp strukturerad ordning. 
 
Tillich yrkade kraftigt på att religion inte ska vara någon lag som mänskligheten ska 
följa efter punkt och pricka. Religionen är för människan ett försök att exempelvis 
övervinna sin förtvivlan, sin ångest, sin inre spänning och att nå andlighet, odödlighet 
och någon slags fulländning. Detta gör att människan fortsätter att följa efter den 
religiösa lagen, trots att den egentligen inte riktigt tillfredsställer henne. Han påpekar 
att den religiösa lagen kräver av människorna att följa dessa dogmer, traditioner, 
trossatser m. m för att nå denna ”räddning”. Tillslut blir människan missnöjd och 
drar sig ur och kyrkan förlorar fästet bland människorna och i världen. Under Tillich 
levnadstid var detta något som han såg höll på att hända, en tendens i samhället 
medan man idag kan säga att det har hänt. Blom säger: ”Den religiösa mångfalden har 
kommit för att stanna och vi får leva med olika bibeltolkningar och olika dop-, 
nattvards-, kyrko- och ämbetssyner.”6 Det gäller bara att detta också accepteras av 

                                       
5 Tillich 1948, sid. 14 
6 Blom 1996, sid. 100 

 



 

 16

den kristna kyrkan. Människan genom tiderna har och kommer att söka inom det 
andliga menade Tillich. Hon kommer att söka något som är väldigt viktigt för just 
henne, något som hon kan dyrka och tro på. Det är just detta som Tillich hävdar är det 
religiösa inom varje människa. Här kan kyrkan hitta sin nya ståndpunkt. 
 
Det är inte nya morallagar eller nya krav, som behövs utan en ny verklighet. Här är 
Blom och Tillich inne på samma linje igen fast det skiljer ca 50 år mellan dessa 
författare. Det är inte genom handlingar och strävan, som man når någon slags 
frälsning, utan den finns ibland oss i våra personligheter och i det historiska, 
uttrycker sig Tillich. Liknande uttryck kan man hitta i ”Utanför lustgården” där Blom 
återkommande tar upp vikten av människans personlighet, som en stor del av 
det ”nya”. Hon påpekar att självkännedom skulle kunna leda till att man slutligen 
kunde nå sin egen ”frälsning”. 
 
Tillich menar dessutom att människan inte behöver vara särskilt religiös, klok, 
moralisk eller kristen utan att det är öppenheten inför något nytt som är det 
väsentliga, som leder oss någon vart i en ny verklighet. Han talar i sin bok om något 
som för många kan verka väldigt spektakulärt. Han säger: ”Och tro mig, ni som är 
främmande för religion och långt borta från kristendomen. Det är inte vår avsikt att göra 
er religiösa och kristna, när vi tolkar Jesu kallelse för vår egen tid. Vi ger inte Jesus 
namnet Kristus därför att han gav oss en ny religion, utan därför att han betyder slutet 
på all religion och står ovanför både religion och irreligion, ovanför både kristendom och 
ickekristendom. Vi kungör hans kallelse, eftersom den utgör en kallelse till varje 
människa i varje tid att ta emot det nya livet, den fördolda frälsarmakten i vår existens, 
som befriar oss från möda och bördor och ger ro för våra själar.”7

 
Med dessa ord kan man förstå att han ville ha in människan i gemenskapen och då 
menar jag inte enbart den kristna eller djupt religiöse människan. Att han sedan talar 
om Jesus som slutet på religion och början på en ny verklighet är något som är väldigt 
vanligt vad det gäller just Tillich syn på en förändring. Vad han menar med förändring 
är uppenbart, en förändring rakt igenom hela den kyrkliga samvaron. 
 
För Tillich verkar inte traditionen med allt vad det innebär vara av någon större 
betydelse, utan han hävdar att människans handlingar ska vara en mer skapande 
kraft för att vi så småningom ska nå vårt inre lugn. I detta inre finns vår frälsning. Om 
han med skapande menar t.ex. drömtolkningar, som bland annat tas upp i Bloms bok, 
framgår inte direkt men att Tillich ägnade stora delar av sitt liv åt teaterverksamhet 
vet man och det är ju också en skapande form. Vad jag vill säga med detta är att 
kyrkan här har världens chans att få människor intresserade för en förnyelse eller 
förändring, för detta kan innebära så många vitt skilda intresseområden, att alla 
borde kunna hitta en plats i en förändrad kyrka. 
 
Som jag sa var Tillich mycket för det kulturella i samhället och han ville visa att tron 
inte behövde vara oacceptabel för den moderna kulturen och då också vice 
versa. ”Religionens form är kultur och kulturens substans är religion.”8

 
Tillich menade att religion och kultur hängde samman på så sätt att de präglade 
varandras uttrycksformer t.ex. i konsten och genom olika religiösa symboler och 
traditioner. 
 

                                       
7 Tillich 1948, sid. 118 
8 David H Kelsey i David Ford(red) 1989, sid. 178 
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Alltså borde inte allt försvinna av det gamla i kyrkan om skapandet kan uttryckas 
genom det. För det var ju skapandet inom oss, som skulle få en viktigare innebörd i 
den nya verklighet, som Tillich talade för. 
 
Är då det viktiga att nå det nya eller att ge skapandet en plats i människans tänkande 
och handlande? Jag skulle vilja tolka detta genom att säga, att kyrkan genom 
religionen och vårt moderna samhälle måste nå ett gemensamt mål för traditionen. 
Först då kommer människorna att förstå den. 
 

6.2 HANS KÜNG - BLOM 
Hans Küng, romersk-katolsk präst och en av 1900-talets mest lästa teologer, tar i 
boken ”Varför vara kristen” upp Jesus ”goda budskap” där han menar, precis som 
Tillich, att kristendomen genom tiderna har velat föra med sig ett slags befriande 
budskap. Befrielsen från fattigdom, sjukdom, skuldkänslor och andra plågande 
känslor. Han skriver vid ett tillfälle ”att Jesus inte ville göra folket lyckligt med tvång i 
enlighet med någon enskilds vilja.”9 Är det inte det som den grundade kyrkan i alla år 
har gjort eller har försökt att göra? 
 
Hans Küng poängterar att alla kristna kyrkor måste förändra sig för att lyckas nå en 
kristen enhet. Det är denna enhet som han menar är det mest väsentliga med en 
förändring. 
 
I intervju ur Svenska Dagbladet tar Küng flertalet gånger upp, att om världen ska få 
fred länder och stater emellan, så måste det först bli fred mellan alla religioner. Detta 
som ni förstår är ingen lätt uppgift. När man inte alltid kan mötas inom samma 
religion, hur ska man då lyckas med det religioner emellan? Küng menar att det är 
stor tid att börja inom, som i det här fallet, kristendomen. 
 
Kyrkans nya ansikte skulle vara att passa in i den ekumeniska tidsåldern som han 
menar är här, men för att få detta ansikte så måste man först mötas inom religionen. 
 
Küng är inne på samma linje som Blom när hon tar upp att förändringen måste ske 
inifrån. Küng säger då att det är en stor skillnad mellan kyrkan och Guds rike. Kyrkan 
har på något sätt velat framställa sig själv som vägen till detta rike. Han menar att 
kyrkans uppgift är att framföra Jesu Kristi evangelium till människorna och inte att 
på något sätt bygga Guds herravälde. ”Kyrkan är följaktligen kallad att predika 
glädjebudet för världen men inte att styra världen.”10 Här kan man verkligen se att 
Küng är en romersk-katolsk präst och att det ofta är mot denna kristna förgrening 
som han riktar sin kritik. 
 
Han säger att det finns en spricka mellan prästerna och lekmannafolket och att denna 
skada måste åtgärdas för att en lyckad och framgångsrik förändring inom kyrkan ska 
kunna nås. 
 
Blom säger att prästerna måste få en mer ledsagande roll i stället för en predikande 
sådan. Hon poängterar att en förändring först måste komma ifrån kyrkan som 
organisation, innan man kan nå ut till människorna. 
 
Küng tar upp den brittiske historikern Toybee, angående dennes åsikter om 
religionens överlevnad. I jämförelse med Tillich hårt dragna synsätt på att Jesus 
skulle ha varit slutet på all framtida religion, så säger här Toybee att vetenskapen och 

                                       
9 Küng 1978, sid.86 
10 Werner G Jeanrond i David Ford(red) 1989, sid. 214 
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teknologin aldrig kommer att kunna ersätta religionen som står för det andliga i 
människans tillvaro. Därför kommer religion alltid att utövas av människor i olika 
tider. Däremot kan religionen på många punkter avsevärt förbättras eller förändras. 
 
Det jag tror Küng vill poängtera, med hjälp av Toybee, är att det är kyrkans uppgift att 
ta till vara på detta och skapa en mänsklig gemenskap, som sedan kan bringa fred och 
harmoni i världen. Det gäller alltså att gå ihop istället för att dra isär. 
 
Dessutom talar Küng mycket om religionens funktion, som en moralisk vägledning. 
Han menar att om religionen skulle försvinna helt så skulle moralen i världen också 
göra det så småningom. Religionen behövs även om det är hög tid att den förändras till 
en funktionell sådan, för dagens människor. 
 

6.3 STEN PHILIPSON - BLOM 
Sten Philipson, präst i Svenska kyrkan, skrev 1979 i boken ”Bryta upp! Invit till en 
teologisk omprövning” och uttryckte sig bland annat så här: ”Det är på det 
intellektuella planet som människor finner den kristna tron anstötlig och det är alltså 
här som vi behöver ett teologiskt reformarbete. Det avgörande hindret för människor att 
acceptera den kristna tron är, så vitt jag kan förstå, uppfattningen att den innehåller en 
mängd absurda och orimliga påståenden om verkligheten.”11

 
Den vetenskapligt medvetna människan av idag tror inte på att Jesus förvandlade 
vatten till vin, gick på vattnet eller kunde mätta flera hundra människor med endast 
några fiskar och något bröd. Detta leder till att man inte heller tror på Bibeln även om 
dessa händelser kanske inte är förklaringar på något som hände exakt. 
 
Människan av idag tar inte till sig sådant som inte förklaras för henne på ett begripligt 
och rimligt sätt. 
 
Marianne Blom talar också om att kyrkans innehåll är obegripligt för dagens 
människor. Hon förespråkar också att det är just på det intellektuella planet som en 
förändring måste komma. Kyrkan ska ta det som en utmaning att göra en omtolkning 
av det kristna budskapet. Detta skulle förmodligen också leda till att kyrkorna blev 
fyllda med folk igen. Folket skulle komma på grund av det kristna innehållet och för 
att de ville. De skulle känna att det kristna budskapet gav dem något som de tidigare 
har saknat eller inte förstått. 
 
Sten Philipson hävdar att det traditionellt kristna blir allt mer sällsynt i det moderna 
samhället. Han säger att kyrkans främsta och mest påtagliga problem vad det gäller 
detta är det kristna innehållet även om många menar att det skulle vara hur man 
förmedlar det. Han påstår inte att kyrkans sätt att förmedla det kristna budskapet är 
ett rätt sätt, men han påstår att detta inte är den största orsaken till att kyrkan har 
förlorat sin ställning och sina anhängare. Det är budskapet i sig som måste ändras, 
menar han. 
 
Här kan man genast se en likhet med andra författare inom detta ämnesområde. ”Man 
bör inrikta reformsträvandena på att grundligt analysera, ompröva och på ett 
nyskapande sätt söka utveckla de innehållsliga synsätten.”12 Bibeln och den kristna 
traditionen är inte endast det äkta kristna utan man måste onekligen också blanda 
upp detta med människans egna och personliga kristna erfarenheter. 
 

                                       
11 Philipson 1979, sid. 16 
12 Sten Philipson 1979, sid. 12 
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Philipson menar med detta att utan denna process så kan aldrig Gud få en plats bland 
människorna och deras liv igen. Jag ser detta som att Philipsons förändring skulle 
vara att ändra innehållet i kyrkan både vad det gäller traditionen och bibelns 
tolkningar. Dessutom måste människors personliga erfarenheter och synsätt 
inrymmas i kyrkan. 
 
Philipson vill veta vad den kristna befintliga tron betyder i relation till samhälle, 
vetenskap och kultur. Detta för att sedan kunna göra en nytolkning av det kristna 
budskapet. Han menar att man på detta sätt kan komma fram till en vettig förändring 
inom kyrkan. Gustav Wingren citeras av Blom när han säger: ”Människans villkor 
ändras med tiden och budskapets innehåll kan inte förmedlas utan att nya ord tas i 
bruk.”13

 
Kyrkan behöver dessa nya ord för att åter igen kunna förmedla det kristna innehållet 
till människan i kyrkan. 

                                       
13 Blom 1996, sid. 12 
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7. SLUTDISKUSSION 
 
Jag tog i inledningen upp, under rubriken ”VAD SKA FÖRNYAS OCH VAD SKA VARA 
KVAR?”, detta att man måste sätta in kristendomen i dagens samhälle istället för på 
Jesus tid för att få budskapet förståeligt. 
 
Även om de ”inomkyrkliga” kanske förstår det befintliga i den kyrkliga traditionen så 
gör ju onekligen inte ”allmänheten” det och var är då folkkyrkan på väg? En 
förändring måste genomföras för att kyrkan ska få liv. 
 
Redan Jesus på sin tid satte ju det kyrkliga etablissemanget i fråga. Vad är det som 
säger att det inte är dags igen för en sådan eller liknande förändring? 
 
Ingenting kan väl egentligen hålla ett funktionellt mått i nästan 2000 år? Küng tar 
upp detta och menar att Jesus tänkande till stor del dominerades av att han ville 
skapa en ny och bättre framtid för människans skull. Det var därför han kritiserade 
den dåvarande kyrkliga ordningen. Att det sedan skulle uttrycka sig i att bli en helt ny 
religion är inte jag så säker på var hans tanke. 
 
Kanske var det detta som Tillich var inne på när han sade att Jesus var slutet på all 
religion? Han pratade kanske om ett slut som en början på något nytt? Det verkar som 
att han menar att allt det gamla ska bort för att man ska kunna nå något nytt. Om, 
som Tillich uttrycker det, religionen ska bort och en ny verklighet ska till, så har jag 
svårt att se att kristendomen helt ska kunna kvarstå. Å andra sidan så var det nog 
inte riktigt det Tillich menade heller utan snarare tvärtemot, kristendomen som en 
religion ska bort och istället ge plats åt människans och hennes inre tro och hopp. Om 
Jesus tanke var en bättre framtid för människorna så är det väl hög tid att skapa en 
sådan också! 
 
Jag skulle vilja uttrycka det som så att människan tar till sig religionen i hopp om att 
få hjälp med sådant som mänskligheten inte kan göra något åt, det abstrakta och 
svårlösta i vår tillvaro. Jesus blev människornas hopp i början av vår tideräkning och 
detta förde man naturligtvis med in i kyrkorna när de så småningom upprättades, 
men var det så det var tänkt? Var tanken den att en ny religion skulle upprättas och 
att hoppet skulle finnas i kyrkan och inte bland människorna? 
 
Detta menar många författare och fler med dem, håller inte i längden i vår nutida och 
moderna värld. Dagens människor söker snart efter annat om hon inte får svar eller 
förklaringar på sina frågor och funderingar. Det är i människors hjärnor och själar 
som tankar och funderingar kommer till och det är dessa problem som människan 
söker svar och behöver hjälp med. Det ska inte behöva ske genom att man tvingas tro 
på något som man ej förstår. 
 
Under 1900-talets tidigare del gick man inte ur kyrkan lika enkelt som man gör idag. 
Då fanns det ett tryck ifrån omgivningen som sa att man skulle vara kyrklig och 
kristen men idag är det inte lika vanligt att någon manar människor till detta. 
Samhället har givit oss en annan valmöjlighet eller varför inte säga frihet och i den 
ingår inte det kyrkliga livet som det gjorde förr. Därför är det viktigt att genomföra 
någon slags förändring för att kyrkan ska kunna återfå en plats i samhället. 
 
Jag tror inte att kyrkan någonsin kommer att få ett lika stort inflytande på 
människorna och samhället som man tidigare hade. Det är inte heller det som jag 
påstår att man inom kyrkan ska sträva efter, utan det är i stället människan i sig som 
man ska sträva efter att få med i kyrkan. 
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Samhället eller kanske världen, behöver kyrkan och religionerna i många avseenden 
och situationer även om alla inte är medvetna om det. En förtroendeingivande kyrka 
som kan vara till hands för mänskligheten är något som behövs och som säkert 
kommer att behövas i en betydligt större utsträckning jämfört med idag. 
 
Jag måste hålla med Küng när han menar att en förändring inte kan ske över en natt, 
även om det skulle behövas. Fast jag befarar att händer det absolut ingenting inom 
kyrkan, så kommer den att fortsätta att stå där relativt öde och tom. 
 
Kyrkans främsta uppgift i vårt moderna samhälle, som jag ser det, är att skapa ett 
kyrkorum för alla slags människor. I kyrkan ska alla kunna finna det de söker eller i 
alla fall få hjälp att finna det. Framförallt ska de känna igen sig i det de utför. Kyrkan 
måste gå in för att hitta en ny roll bland alla de människor, som idag har helt andra 
behov och värderingar än vad man hade för 100 år sedan och mer. 
 
Jag kan nästan lova att alla någon gång i sitt liv kommer att söka sig till kyrkan på det 
ena eller andra sättet. Vare sig det handlar om glädje eller sorg och då är vi nog 
tacksamma att den finns. Detta är något som jag tycker att man ska tänka på nu när 
man ska göra sitt val inför år 2000. 
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1. INLEDNING


Svenska kyrkans ställning har onekligen förändrats under 1900-talet, framför allt under den senare delen av århundradet. Kyrkan går nu ett nytt århundrade till mötes genom att göra en del förändringar inom organisationen. Dessa förändringar berör riterna och traditionerna till en viss del men inte vad det gäller det innehållsmässiga utan nästan enbart den ekonomiska biten.


En del vet kanske att medlemskapet i den Svenska kyrkan kommer att utgöra den största förändringen i och med årsskiftet 99/00. Detta genom att man från och med år 2000 måste begära medlemskap i Svenska kyrkan jämfört med som det tidigare har varit att man fått begära utträde om man inte ville vara medlem.


Denna förändring tror jag kommer att leda till att medlemsantalet kommer att sjunka. Människor idag gör det så bekvämt som möjligt för sig och då kommer man inte att gå med i något som inte sker automatiskt. Att man sedan som icke medlem inte kommer att få samma förmåner vid dop, begravningar, bröllop och andra ”tjänster” som man idag får, kommer nog inte att ändra situationen. Dessutom skulle jag vilja påstå att alldeles för få människor inte vet vad detta kommer att innebära för den enskilde individen.


Jag tror att människan idag anser sig vara relativt lite kristen och har man då inte denna starka tro på Gud så behöver man heller inte vara medlem i kyrkan och stå och betala skatt till något som man aldrig går till. Många ser kyrkan enbart som ”Guds hus” och anser man sig inte ha någon kristen tro på gud så finns det ingenting att hämta för dessa människor i dagens kyrka.


Kyrkan skulle behöva göra ytterligare någon eller några förändringar för att få fler medlemmar? Hur ska man få kyrkan attraktiv för dagens människor? Ska traditionerna vara som de är även innehållsmässigt eller ska de ändras och förnyas på något sätt? Det är denna punkt som Svenska kyrkan måste se över innan det är för sent.


Jag kommer nu i min uppsats att belysa detta ämne. Förnyelse eller ej? Om det behövs hur ska man då nå denna förnyelse och vad är det i så fall som behöver förnyas.


Jag tänkte här i inledningen börja med att gå in på några frågor kring traditionen.


1.1 VAD ÄR KYRKLIG TRADITION?


Vad är då kyrklig tradition? Här skulle svaren komma att variera oerhört beroende på vem man frågade. Att det har att göra med sådant som kyrkan står för och gör borde väl alla i alla fall komma överens om. Det kan vara allt ifrån begravning till kyrkkaffe för många.


Tradition är ju en slags nedärvd sed eller sägen och då i detta fall inom den kyrkliga sfären. Tradition är något återkommande som på något sätt får en viktigare och finare innebörd ju längre den har funnits. Den måste trots detta ”hänga” med i tiden för att kunna vara verksam och det är där som den kyrkliga traditionen nu står inför ett vägskäl.


1.2 TRADITIONENS BETYDELSE IDAG?


Jag inbillar mig att den kyrkliga traditionen finns kvar hos människor idag vare sig de är födda i början av seklet, mitt i eller senare. Alla är naturligtvis olika medvetna och har med sig olika mycket. Detta kan bland annat bero på i vilken familj man är född, i vilket samhälle man har vuxit upp, ens omgivning från barnsben till vuxen ålder och mycket mer än så.


Jag skulle vilja säga att det mesta kan spela in men att man på något sätt någon gång har kommit i kontakt med den kyrkliga traditionen. Vi har nog med oss ett kyrkligt arv i bagaget fast många kanske inte tror att de har det.


Hur kan man ha det när man aldrig går i kyrkan undrar nog många? Det är som med de flesta traditioner vi har runt omkring oss att vi påverkas även om vi inte är så där väldigt delaktiga och engagerade. Midsommar är ett sådant tillfälle, även om inte alla klär en midsommarstång så tror jag att flertalet av oss svenskar är medvetna om att man brukar göra det på midsommaraftonen i Sverige. Förmodligen har man varit med om det själv någon gång t.ex. som liten eller vid något annat tillfälle och det är lika med de kyrkliga traditionerna.


Många av oss tänker inte på att flertalet av våra årliga högtider faktiskt är just kyrkliga traditioner som har skapats av bibliska händelser. Jag påstår inte att människan idag inte har den minsta kunskap om de bibliska händelserna utan det jag vill säga är att människor firar traditioner utan någon egentlig kristen avsikt.


Julen och påsken är exempel på sådana traditioner. Många firar det men inte som en påminnelse om vad som hände för alla dessa år sedan, det som vår tradition faktiskt bygger på. Vi vill fira det men inte direkt på de premisser som det egentligen bygger på.


Många säger att de firar dessa högtider av tradition men vet de då vad denna tradition egentligen är? Vi har med oss betydligt mer än vad vi tror ifrån vårt kyrkliga arv.


Är man döpt i kyrkan så har man nog med sig något ifrån den ceremonin även om man kanske är för liten själv vid själva ceremonin för att minnas så måste ens föräldrar ha haft en tanke med det, som man nog senare då också får ta del av.

Är man dessutom konfirmerad så har man antagligen ännu mer med sig från denna händelse från tonåren. Här har man ju dessutom själv gjort ett val att vara med om den kyrkliga traditionen. Inte konfirmerar alla sig för att man tror på Gud eller så men många av dessa ungdomar gör det nog mycket på grund av att de kanske är döpta i kyrkan och tycker då att man ska konfirmera sig där också, eller så finns denna tradition rotad någonstans i deras inre. Att det sedan låter mycket tuffare att säga att man gör det enbart för presenterna som man får, förvånar väl ingen som själv varit tonåring och vet hur dessa ”osäkra” hjärnor fungerar.


Om man också gifter sig inom den Svenska kyrkan så bevisar man verkligen att man trots allt är påverkad av den kyrkliga traditionen.


Detta visar att om kyrkan nu måste förnyas så är det viktigt att inte ta bort det som ceremonier, riter och traditioner för med sig. Det är detta kyrkliga arv som människan idag trots allt verkar känna igen sig i och även vid speciella tillfällen i ens liv söka sig till.


1.3 HUR FÖRNYAR MAN TRADITIONEN?


Det viktiga är att göra traditionen lätt att förstå och då menar jag först och främst betydelsen av den men även själva utövandet. Människan ska veta och förstå varför man gör si eller säger så och det viktigaste av allt är att individen själv får ut något av det hon gör, en slags personlig innebörd.


Man måste få människan med i kyrkan och framför allt göra så att de känner sig delaktiga i traditionen. Detta mål kan man endast nå om man gör det ”kyrkliga” begripligt.


Jag tror inte att man förr i tiden alltid förstod t.ex. vad som stod i Bibeln men då läste man den i alla fall, kanske pga. att det inte fanns så mycket annat som man kunde läsa eller göra. I och med det fick man då också ta del av den. Även om man då kanske inte förstod allt, så lärde man sig med tiden om man fortsatte att läsa.


Idag måste man locka eller få människor intresserade genom att erbjuda dem fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan sedan innebära både det ena och det andra. Det behöver inte vara t.ex. syförening eller språkkurs, även om dessa två exempel är utomordentliga fritidsintressen som säkert många skulle engagera sig i, utan det kan vara i stort sett allt möjligt. Det viktiga är att människan får göra något själv, skapa något med hjälp av sig själv och genom detta liksom jobba med sig själv och sitt självförverkligande.


1.4 VARFÖR SKA TRADITIONEN FÖRNYAS?


Traditionerna måste ”hänga” med i tiden för att få människor med sig, man skulle på ett enkelt sätt kunna säga att den måste förnya sig och göra sig mer modern för att människor av idag ska förstå den och kunna ta den till sig. Den måste framför allt intressera individen så att den söker sig till den. Samtidigt får inte det gamla helt försvinna.


Människan idag är inte jordnära av naturen på samma sätt som man var förr när man varje dag klev upp och jobbade med naturen eller åtminstone var väldigt beroende av den. Detta beroende förr skulle jag vilja kalla för ett slags självständighetsberoende medan man idag inte alls behöver handla på samma sätt. Då var man tvungen att sätta sin potatis för att få mat på bordet. Idag är man ju också beroende av naturen fast i ett andra, tredje, fjärde eller femte led. Det beror hur lång vägen är från producenten av t.ex. livsmedel till att den hamnar hos distributören så att vi kan betala pengar för att få den med oss hem till kylskåpet. Med detta menar jag att det idag då blir så viktigt att människan får skapa något själv något, som inte redan är konstruerat eller något som redan har en bruksanvisning. Vi måste få chansen att komma nära naturen och då allra helst vår egen natur.


Här kan kyrkan gå in och erbjuda något för dagens människa. Idag har kyrkan många fler konkurrenter i alla idrottsföreningar, kvällskurser, fritidshus m.m. Vem går i kyrkan i istället för att åka till havet och koppla av efter en lång och tuff arbetsvecka? Ja visst finns det de som gör det, men de blir allt färre med åren.


Kyrkan måste också komma med något konkurrenskraftigt, något som gör att människor kan komma till kyrkan och få t.ex. avkoppling eller något annat som de söker. Människor idag som lever i detta stressiga samhälle behöver hjälp med att finna sig och lära om sig själva och om detta skriver även Marianne Blom i boken ”Utanför lustgården”. Denna bok och Marianne Bloms åsikter med fleras ska jag ta upp senare i mitt arbete.


Människor idag kräver en förklaring på ett helt annat sätt jämfört med vad man gjorde förr och detta både på gott och ont i och för sig. Man tror inte riktigt på sådant som man inte kan slå upp i Nationalencyklopedin och checka av, fast man vet att allt inte går att förklara. Fast sådant som inte går att förklara tar man heller inte till sig, det bara går en förbi för det kan ju i alla fall ingen bevisa. Detta skulle jag vilja kalla för trångsynt. Har samhället format oss till dessa trångsynta varelser? Då blir det ännu viktigare för individen att känna sig själv.


Förr i världen såg ju samhället ut på ett annat sätt och var uppbyggt annorlunda. Många var fattiga och fick kämpa för sin och familjens existens. Då gick man till kyrkan för att t.ex. söka tröst och naturligtvis även i hopp om att Gud skulle höra bön.


Idag behövs inte kyrkan på samma sätt för folket i västerlandet. I regel har man det man behöver och inte är det många som går till kyrkan för att be om en ny bil.


Jag menar att kyrkan har tappat folk och ställning i samhället i och med att levnadsstandarden har höjts. Även om dagens människor inte har samma kyrkliga ”behov” som t.ex. 1700 och 1800-tals människorna m. fl hade, så finns det och kommer alltid att finnas behov hos människan som kyrkan skulle kunna tillfredsställa. I och med det så kommer kyrkan alltid att överleva men då vill det till att man följer med utvecklingen och hittar dessa otillfredsställda mänskliga behov. Att inte vara rädd för förändring och förnyelse, för det kan leda till kyrkans undergång.


1.5 VILKA SKA FÅ INGÅ I EN FÖRNYAD GEMENSKAP?


Vilka ska få plats i kyrkan? Här har kyrkan en ganska stor uppgift. Jag tror att det är viktigt att låta alla som vill oavsett ”kristenhetsgrad” få komma in. Är det en sökare så kanske det är där den hittar det den söker. Är det en ensam själ kanske den finner gemenskapen just där och är det en stressad människa kanske den finner lugnet i kyrkan. Kyrkan måste försöka att nå eller rättare sagt släppa in alla sorters människor i gemenskapen. Jag förespråkar att det är i kyrkan alla ska vara välkomna och få hjälp att finna just det man söker.


Måste man tro på Jesus Kristus för att vara kristen eller religiös? Det är snarare så att jag vill hävda att man måste tro för att vara kristen eller jude eller muslim eller varför inte för att vara människa. Tron är det viktiga och kanske viktigast är tron på oss själva.


Med tron på oss själva menar jag inte att man ska tro att man är bäst på allt och i och med det så är man religiös. Hängde det på den aspekten så skulle nog betydligt fler räknas in i det religiösa som dagens ”världsmästar”-samhälle ser ut.


Det jag menar är att vi måste våga tro på vårt inre. Tro på sådant som inte går att få fram och visa med hjälp av röntgen och datortomografi m.m. Vi måste vara våra egna videokameror och filma oss själva, för att sedan kunna lära oss om oss själva. På det sättet kan man lättare förstå sin medmänniska, något som är väldigt viktigt idag och som bara blir viktigare och viktigare för var dag som går.


Med ordet oss själva menar jag inte bara en själv utan med det menar jag människan i sig även om mänskligheten blir ett för vitt begrepp att se det från. Genom självkännedom så tror jag att man kommer en längre bit på vägen med sin tro och det är just detta som mänskligheten törstar efter. Man släcker ju inte direkt törsten vid nattvarden. Det är nog dags för kyrkan att hitta denna oas där människan kan släcka sin törst och jag är övertygad att hon kommer dit om någon bara visar vägen för henne. Framför allt om denna oas skapas för henne och för hennes medmänniskor.


1.6 VAD SKA FÖRNYAS OCH VAD SKA VARA KVAR?


Jag tog tidigare upp att det är viktigt att behålla de traditioner som människan känner igen sig i och ”utnyttjar”. Det viktiga är inte att man till varje pris ska förnya allt utan det viktiga är att skapa något för dagens människor inom det kyrkliga. Där människor kan känna igen sig och få utbyte av en kyrklig handling.


Som medlem i den Svenska kyrkan måste man få valmöjligheter till tron och framför allt förståelse för tron. Det handlar ofta om att man idag inte riktigt vet vad man tror eller var man står när det gäller sin tro. Här måste man börja.


Har man inget att tro på är nog inte självkänslan den bästa heller och det är inte bra. Vi måste lära av oss själva och att skapa oss själva i det verkliga livet gör oss till hela människor som sedan också kan hjälpa den bredvid som behöver hjälp.


Att man sedan kan varva denna skapande process med det religiösa är jag övertygad om, men då gäller det som jag tidigare nämnde att få detta begripligt. Sätt in Jesus i slutet av 1900-talet istället för i vår tideräknings början. Jag menar i och för sig att det skapande ska ingå i det religiösa. Skapa för att nå sitt inre. I det religiösa söker människor det som vi inte riktigt kan se eller ta på, det abstrakta runt omkring och i oss.


1.7 NÄR ÄR MAN KRISTEN OCH MÅSTE MAN VARA KRISTEN FÖR ATT UTFÖRA TRADITIONERNA?


David Ford berättar i sin bok ”Modern teologi del 1” att skapelsen, Gud, uppenbarelsen, människan, synden, Jesus Kristus, den heliga anden m. fl är läror eller dogmer som man skulle kunna säga är sammanställda händelser som man sedan har utgått ifrån inom den kristna tron och därav kommer även traditionerna. Då kan man ju också undra över vad som är kristet och inte?


Är man kristen om man går till kyrkan regelbundet eller är man kristen om man är en sökare? Måste man vara kristen för att kunna genomföra de kyrkliga traditionerna eller är det genom att man utför dem som man räknas som kristen?


Vem är det sedan som bestämmer om man är kristen eller ej? Det finns säkert många som säger sig veta vem som är kristen eller ej och det finns naturligtvis människor som själva kan hävda att de inte är kristna. Det finns nog även många människor som själva kallar sig för kristna medan andra inte skulle kalla dem för det.

I och med dopet så tillhör man ju faktiskt kyrkan och församlingen men jag skulle inte vilja påstå att man i och med denna tradition blir kristen. Detta skulle jag i stället vilja kalla för en slags ”välkomsthandling” ifrån den kristna kyrkans sida. Där kyrkan i och med dopet välkomnar barnet till kyrkan.


Att man sedan konfirmerar sig, gifter sig och så småningom begravs i den svenska kyrkan, tycker jag tyder på att man på det ena eller andra sättet nog har åtminstone en ”släng” av kristendomen i sig. Med tanke på hur kyrkan kommer att se ut år 2000, så måste man ju faktiskt tillhöra Svenska kyrkan för att få ”utnyttja” dess tjänster gratis. Dessa tjänster är i de flesta fall just kyrkliga eller kristna traditioner.


Väljer man då att tillhöra den Svenska kyrkan, som tillhör och bygger på kristendomen, så borde man väl också vara kristen på det ena eller andra sättet. Man kan vara mer eller mindre kristen och även kristen på olika sätt. Jag står fast vid min åsikt, som jag tidigare tog upp, vad det gäller tro. Den åsikten bygger på att det viktiga inte är att vara kristen eller religiös i ordens bemärkelse utan det viktiga är att tro. Jag vill påstå att det är tron i sig som gör oss kristna, judiska, muslimska eller religiösa över huvud taget.


1.8 KVARSTÅR KRISTENDOMEN OM TRADITIONEN FÖRNYAS ELLER FÖRÄNDRAS?


Om det är kyrkan som står för förändringen eller förnyelsen och om den utformas för människans skull och behov så är det i högsta grad en ”kristen åtgärd”.


Jesus förkunnade på sin tid om att det var människan och allt levande som skulle stå i centrum eller snarare mänskligheten och naturen som helhet och ska man följa det så måste ju människan få plats i den kristna traditionen, vilket jag anser att den inte till fullo gör idag.


Jesus var inte i någon kyrka och predikade ur någon bok. Jag skulle snarare vilja säga att han talade till folket genom hjärtat och tanken var han än kom om det så var inomhus eller utomhus. Jesus gick lika mycket ut bland människorna och predikade som de kom till honom för att lyssna. Vart har det tagit vägen inom det kyrkliga?


Jag efterlyser någon form av spontanitet i kyrkan. Denna förändring av kyrka och handling behöver egentligen inte vara något nytt utan till en viss del kan det vara gamla tankar som kommit tillbaka. Vad är det som säger att det befintligt kristna är det enda och rätta kristna? Ingenting alls! Kanske blir det kristna mer kristet än vad det har varit på mycket länge om en förändring genomförs?


2. PROBLEMFORMULERING


Svenska kyrkan förlorar mark bland det svenska folket. Vad ska man göra för att vinna tillbaka människan till kyrkan?


Kan detta genomföras om man förändrar och förnyar det kyrkliga innehållet t.ex. traditioner, riter m.m.?


Om en förändring krävs vad ska då förändras och vad ska vara kvar? Hur når man en vettig förändring?


3. SYFTE


Syftet med denna uppsats är:


· att använda Marianne Bloms bok ”Utanför Lustgården” som hjälp, utgångspunkt och jämförelsematerial. Detta för att sedan gå in på om kyrkan och våra kristna traditioner behöver förnyas eller ej.

· att dessutom jämföra Blom med några andra författare inom samma ämnes område. Detta för att få en bättre överblick och insikt i ämnet och frågan.


4. METOD


Jag har i första hand gjort en litteraturstudie av Marianne Bloms bok ”Utanför Lustgården”, men även gått in på några andra författare för att kunna jämföra dessa med Bloms teorier. Jag har med hjälp av denna metod försökt komma fram till svaren på mina frågor.


5. REFERAT AV ”UTANFÖR LUSTGÅRDEN”

I detta kapitel tänkte jag försöka ge er en kortfattad beskrivning av Marianne Bloms bok ”Utanför lustgården”, där hon skriver om just kyrklig förnyelse.


Marianne Blom är präst inom den Svenska kyrkan och dessutom terapeut med utbildning från bland annat S:t Lukasstiftelsen. Hon tar i sin bok ”Utanför lustgården” upp det som jag nu har pratat om att Svenska kyrkan måste förnyas för att överleva. Hon går i denna bok in på hur man kan förändra kyrkan eller kanske snarare tron. Denna förändring, menar hon, kan man nå med hjälp av olika metoder och på så sätt ge kyrkan ett nytt yttre och genom detta så småningom människan ett ”nytt” inre. Dessa metoder har hon fått fram genom andra forskare inom samma område.


En av dessa forskare är den katolske teologen Matthew Fox som hävdar att moder jord är döende och att vi, mänskligheten har hennes liv i våra händer.


Vad gör vi åt detta? Jag menar att Fox med detta hävdar att hans moder jord är symbolen för vår tids kyrka med dess traditioner, riter och myter. Kanske skulle man kunna säga att han rent av talar om allt i ett? Mänskligheten, jorden, universum, tron, Guden eller varför inte gudarna ryms väl egentligen under samma paraply.


Fox tar i alla fall upp detta problem och han menar att det är mystiken som har lösningen på det problemet och då mystiken inom alla religioner.


Matthew Fox talar mycket om modern inom oss men även fadern men han poängterar att vi måste bli mer medvetna om just denna moder. Det kreativa inom oss håller också på att dö, menar Fox och enligt C G Jung så kommer faktiskt det kreativa från ”mödrarnas riken”.


För Fox handlar det om att är moder jord döende, så är kreativiteten det också. Detta beroende av att dessa två begrepp för Fox hänger samman. Fox säger att vi måste få balans mellan fadern och modern inom oss och för att få det hävdar han att mystiken spelar huvudrollen. ”När vetenskap och mystik börjar lyssna på och lära av varandra, kan nya visioner födas”.
 Dessa ord tycker jag verkligen klargör Fox tankar vad det är han menar måste göras för att moder jord inte ska dö och då också vi med henne förmodar jag.


I sin bok tar Blom även upp den katolske prästen John A Walsh tankar om detta. Walsh menar att man genom drömarbete kan nå fram till sitt inre.


Han ville se om kristna kunde fördjupa sin tro genom drömarbete och i detta syfte tillämpade han Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp.

Det Walsh ville få fram var att genom drömarbetet först få insikt om sig själv och därefter också få en bättre insikt i det gudomliga eller kanske kan man säga att man genom sitt arbete med sitt eget inre kan få insikt om det gudomliga inom oss. Vad har gud för plats i mitt inre?


Jag hävdar att det är detta som är så viktigt för många av oss människor idag att komma till rätta med.


Walsh säger något väldigt intressant, tycker jag och det är att psykologi och teologi är olika vetenskaper, men han menar att de ändå är besläktade med varandra och framför allt att de ofta i forskning använder sig av samma föremål. Vilket är då detta föremål som han menar? Jo, människan det levande skulle jag vilja säga.


Detta är något som kyrkan verkligen skulle ta vara på, för att nå en lyckad och förnyad framtid. Ta vara på människans tankeförmåga och låt henne framför allt ta del av sig själv med t.ex. hjälp av drömtydning eller någon annan metod för att nå sitt inre och för att lära sig självkännedom.


Något mer som jag tycker att kyrkan verkligen måste tänka på, är att enligt Walsh och fler med honom, så kan även människor som inte är kristna uppleva denna andliga process och komma till insikt med sig själva. Om kyrkan tänker på detta, så kan man nog få ännu fler med i gemenskapen och jag tror att det måste vara väldigt rikt för en kyrka. Gemenskapen människor emellan skapar förståelse och förhoppningsvis också tolerans och det är något som dagens samhälle skriker efter, tycker jag.


Kyrkan måste gå in för att skapa medmänsklighet gentemot alla individer vare sig de inte riktigt vet vad det är de söker efter, så kanske de behöver vägledning och gemenskap för att nå fram till det.


Jeremy Taylor är en protestantisk präst som också tar upp det här med drömarbete. Han har själv en dröm eller snarare en vision om att man genom drömarbete ska kunna förändra världen.


Han menar att om vi får kontakt med vårt inre, så kan det så småningom leda till att vi transcenderar de konflikter som idag hotar vår planets existens. Kanske lite svårt att förstå kan jag tycka, samtidigt som jag nog kan hålla med om att vi behöver bli medvetna om vad som håller på att ske med vår planet. Kanske kan man få upp ögonen på människan om hon kan se sig själv först?


Att detta sedan ska ske genom just drömarbete av olika slag, vet jag väl inte säkert om det är så självklart. Dessa personer som tar upp detta om just drömmen som något viktigt i människans ”själarbete”, har kanske rätt, men jag tror inte enbart att detta ska leda till någon ny och otroligt underbar gemenskap inom det kyrkliga.

Att det är viktigt att genomföra något sådant inom den kyrkliga rörelsen tror jag hårt på men då mer som en nysatsning för att få kyrkan mer levande bland alla människor än som en slags världs-räddning. I och för sig kan detta på sikt kanske leda till något åt det hållet, men vägen dit tror jag innehåller mer än drömmar med allt vad det innebär.


Marianne Blom menar att det också är väldigt viktigt att göra kyrkan till en ”folkkyrka” istället för en ”prästkyrka” som hon idag mer eller mindre tycker att den är. Prästens roll ska vara en mer ledsagande roll istället för en ledande. Hon tycker också att för att få bli prästvigd så ska man minst ha 100 timmars individuell persongenomgång. ”Nya former av ledarskap utarbetas som präglas mer av jordemodern och mindre av herden”.


Det är roligt att se att man även inom kyrkan har tankar, som rör en viss förnyelseprocess eller varför inte kalla hela processen för ett nyskapande. Nu håller ju långt ifrån alla med om att det behövs göras något men det är väl som med allt annat, allt har sin tid, men jag tror nog att kyrkan får gå ganska raskt tillväga med en förändring innan man har förlorat alla själar. Det gäller att ”vinna” nya istället. Vinna är nog ett lite överdrivet uttryck men kyrkan behöver onekligen få människor till kyrkan, för som jag ser det bli levande.


Ska detta kunna genomföras, så måste man nog kalla det för att vinna människor och det ifrån andra aktiviteter och utbud i samhället. Man måste få det kyrkliga intressant och givande för dagens människor. Jag tycker nog kanske rent av att man ska satsa på att få kyrkan med i vardagen, istället för något som man uträttar på söndagarna.


En som inte håller med om detta är domprosten Caroline Krook som har uttalat sig om att det är prästernas ansvar att bevara det kristna oförstört. Hon tycker att man ska passa sig för att låta prästrollen bli en själavårdande roll. Prästens roll är att predika och att lära och så ska det förbli menar Krook.


Denna tanke är för mig väldigt främmande. Jag tycker att denna kvinna i och med dessa ord säger att prästerna absolut inte får bli för mänskliga. Jag kan hålla med om att prästerna ska lära eller jag skulle vilja kalla det för att förmedla Jesus budskap, men de måste ju göra det förståeligt. Det hon glömmer bort tycker jag är att om prästerna inte ska vara det minsta själavårdande, så kommer budskapet heller inte att nå ut till människorna.


I snart 2000 år har kyrkan predikat och undervisat om vår kristna tro. Vad har då människan gjort? Jo, Marianne Blom säger att människans uppgift framför allt har varit att lyssna, lära och sedan att lyda det som den har hört och i och med det då också lärt.


Var finns den egna andliga erfarenheten och initiativtagandet någonstans? Hon säger att det är dags för Jesus kärleksbudskap att få ett nytt språk och nya bilder. På detta kan jag bara nicka instämmande, men då frågar jag igen hur och på vilket sätt? Ska allt bort eller ska Jesus gamla ordlista helt enkelt bara förnyas och ses över?


I boken tas det även upp en del om problemet ur ett Jungianskt perspektiv. Där tas det bland annat upp vad den jungianske analytikern Edward F Edinger har kommit fram till. Han säger att innan psykoterapi och psykoanalys fanns var det kyrkan och tron som hade dessa vetenskapers roll.


Även de som inte var kyrkligt aktiva läste Bibeln, som då var en av de få böcker som man kunde få tag på och läsa. De som inte direkt gick i kyrkan sökte sig ofta till konst och just litteratur för att få någon slags ledsagning.


I och med att man då läste Bibeln, så var man på något sätt ändå ihopkopplad med det kristna och kyrkliga. För i Bibeln finns ju det kristna budskapet och det var det ju många som i alla fall fick ta del av på det sättet.


Idag är utbudet så enormt stort och omfattande att man kan få denna ledsagning nästan var som helst i samhället och då söker sig inte människan till kyrkan och Bibeln längre och det är här, som jag tidigare också nämnde, som kyrkan måste börja.


Att vara konkurrenskraftig i dagens samhälle är lika med att vara med och att över huvud taget vara delaktig, tycker jag.


Edinger menar också att man idag inte hittar någon hjälp i kyrkan vad det gäller denna viktiga självförståelse. Han säger att om man ska nå någon form av personlig utveckling, så sker detta vanligtvis i möten med andra människor.


Om det nu är som denne analytiker påstår så förstår jag om man inte hittar det i kyrkan. Naturligtvis finns det människo-möten idag i kyrkan, men jag tycker inte att man hittar dem i kyrkorummet. Möjligen på kyrkkaffet eller under andra omständigheter men jag hävdar att de inte finns i kyrkan som Guds hus. Det är där människor behöver det, tror jag.


Om kyrkan skulle göra något åt detta, så skulle sökarna garanterat komma dit också. Det gäller bara att finna vad det är som människan av idag söker efter. Att hitta detta specifika ämne för varje individ kan vara svårt men jag tror att det egentligen inte behöver specificeras så där överdrivet mycket utan att det gäller att få gemenskap och skapande för att människan till en början över huvud taget ska hitta dit.


Det jungianska som Edinger tar upp här är att Jaget och Självet har plats inom det andliga, kristna eller vad man nu vill kalla det för.

Jaget menar Edinger står för det medvetna livet som vi lever medan Självet står för vårt omedvetna liv. Det är väl då detta omedvetna liv som vi i första hand kanske önskar att få hjälp med att hitta eller förstå. Många behöver nog också vägledning vad det gäller det medvetna livet, som vi vaknar till varje morgon utan att tänka på det.


Edinger kallar vid ett tillfälle Självet för ”Guds avbild” och är det så tycker jag genast att Jaget och Självet får en gemensam basis. Det Edinger menar med detta är att vi som människor måste drivas ut ur Lustgården, så att vi kan bli hela och medvetna människor. Menar han då att vi måste drivas ut ur vårt medvetna in till det omedvetna, för att bli dessa hela människor? Ja kanske är det detta, som vi många söker efter, att bli hela framför allt med oss själva men även med medmänniskan?


Är det på det viset, så är ju den gemensamma basen dessa två begrepp emellan ett faktum. Ska man kanske med hjälp av Jaget söka efter Självet för att först då bli ett helt och fullt ut medvetet Jag? Denna tanke tycker jag är rimlig och ganska så enkel, då gäller det bara att kunna komma underfund med och hitta sitt omedvetna och det är nog inte lika så enkelt som denna tanke tror jag.


Marianne Blom tar upp något som hon kallar för ”inkarnationscykeln”. Om denna cykel säger hon följande: ”Kristusarketypen har gett upphov till ett antal bilder ur Jesu historiska och mystiska liv som kan kännas igen som ”stationer” i en människas individuationsprocess.”
 Hon går sedan utförligt igenom denna process punkt för punkt eller man kanske ska kalla det för historiska händelser men det kommer inte jag att göra men jag tänkte i alla fall ge er en bild av hur denna cykel ser ut:




Blom beskriver hur varje punkt i cykeln är av betydelse för oss människor idag och då detta ur ett jungianskt perspektiv. Dessa händelser är bibliska händelser och som dessutom har fört med sig en hel del traditioner till oss.


Det viktiga som jag vill plocka fram med detta är att Marianne Blom menar att även kyrkan måste gå igenom denna cykel precis som Jesus gjorde och då betyder det ju också att den måste födas, leva, förföljas, dö och återuppstå m. m för människans skull. Om det nu är på detta viset så undrar ni kanske var kyrkan är på för punkt nu? Blom säger att kyrkan nu håller på att dö och att dess roll nu istället blir att just ledsaga människan, så att hon kan hitta Gud i sig själv. Kyrkan som kollektiv håller på att dö och då kommer individen i kyrkan att vara av större betydelse. Mer om detta kan ni läsa i boken.


Marianne Blom hävdar i sin bok att förändring måste komma inom den Svenska kyrkan och att denna förändring först och främst måste komma inifrån. Med inifrån menar hon präster och andra kyrkligt anställda. Hon påpekar starkt att människan ska sättas i centrum kanske mer än ordet och evangeliet eller som hon säger: ”Människa är huvudord, prästerlig ett attribut. ”
 Hon menar att genom andlig verksamhet och självkännedom så blir budskapet trovärdigt.


Det är dessa två aspekter som gör det kristna budskapet trovärdigt i slutänden och då tycker hon att det måste satsas på dessa saker inom det kyrkliga. Om människan ska få en viktigare plats i kyrkan så måste hon ju först av allt komma dit för att kunna ta en plats. Jag säger det igen som så många gånger förut att det är här som kyrkan måste göra en satsning. En satsning för att som jag ser det, överleva.


6. ANALYS


Jag har även tittat lite på vad andra författare har skrivit angående detta ämne. Dessa författare består av följande Hans Küng, Paul Tillich och Sten Philipson. Vad säger de om att förnya den kristna traditionen? Tycker de lika som Marianne Blom eller drar de helt isär vad det gäller dessa frågor? Jag har valt att ta upp några av de frågor som jag ställde mig i inledningen. En del av författarna har i sina verk tagit upp mycket av just det som jag tog upp i inledningen medan andra har tagit upp endast en del av dessa frågor.


I följande kapitel ska jag nu göra en jämförelse mellan Marianne Blom och andra ”tänkare” inom detta område. Jag har valt att ta med författare som har varit verksamma i olika perioder under nästan hela 1900-talet. Detta för att få en slags historisk överblick angående kyrklig förnyelse men även för att spegla att en kyrklig förvandling har varit på tapeten mer än en gång under detta sekel.


Marianne Blom är slumpmässigt ensam kvinna i denna jämförelse om vår kyrkliga tradition. Jag har alltså inte haft för avsikt att göra någon som helst form av jämförelse mellan mäns och kvinnors synsätt inom detta område.


6.1 PAUL TILLICH - BLOM


Paul Tillich som föddes på 1880-talet var en tidig ”nytänkare” inom detta ämne. Han jobbade som präst när första världskriget bröt ut i Europa och detta krig kom sedan att påverka hans tänkande avsevärt. I början av det andra världskriget fick han fly till Amerika och där leva i exil efter att ha vägrat begå trohetseden till Hitler. Det var sedan i Amerika, som han verkade och skrev de flesta av sina böcker och artiklar m.m.

Tillich sade tidigt att: ”Också i nutiden konfronteras människan med en religion, som stelnat till dogmatiska påståenden och moraliska absoluter. Detta är religionens ok.”
 Även om Tillich nutid för oss idag är dåtid så stämmer dessa ord oerhört väl in på vår nutida kyrkliga värld och dess organisation. Redan då förespråkades det på sina håll att kyrkan behövde förändring, men trots detta har ingen riktigt stor förändring genomförts. Religionens ok, som Marianne Blom ser det är att kyrkan genom tiderna har haft en viss benägenhet att vara för formell och objektiv och dessutom anse sig oftast ha rätt. Detta leder ju till att mänskligheten skjuts åt sidan, för att i stället följa en upp strukturerad ordning.


Tillich yrkade kraftigt på att religion inte ska vara någon lag som mänskligheten ska följa efter punkt och pricka. Religionen är för människan ett försök att exempelvis övervinna sin förtvivlan, sin ångest, sin inre spänning och att nå andlighet, odödlighet och någon slags fulländning. Detta gör att människan fortsätter att följa efter den religiösa lagen, trots att den egentligen inte riktigt tillfredsställer henne. Han påpekar att den religiösa lagen kräver av människorna att följa dessa dogmer, traditioner, trossatser m. m för att nå denna ”räddning”. Tillslut blir människan missnöjd och drar sig ur och kyrkan förlorar fästet bland människorna och i världen. Under Tillich levnadstid var detta något som han såg höll på att hända, en tendens i samhället medan man idag kan säga att det har hänt. Blom säger: ”Den religiösa mångfalden har kommit för att stanna och vi får leva med olika bibeltolkningar och olika dop-, nattvards-, kyrko- och ämbetssyner.”
 Det gäller bara att detta också accepteras av den kristna kyrkan. Människan genom tiderna har och kommer att söka inom det andliga menade Tillich. Hon kommer att söka något som är väldigt viktigt för just henne, något som hon kan dyrka och tro på. Det är just detta som Tillich hävdar är det religiösa inom varje människa. Här kan kyrkan hitta sin nya ståndpunkt.


Det är inte nya morallagar eller nya krav, som behövs utan en ny verklighet. Här är Blom och Tillich inne på samma linje igen fast det skiljer ca 50 år mellan dessa författare. Det är inte genom handlingar och strävan, som man når någon slags frälsning, utan den finns ibland oss i våra personligheter och i det historiska, uttrycker sig Tillich. Liknande uttryck kan man hitta i ”Utanför lustgården” där Blom återkommande tar upp vikten av människans personlighet, som en stor del av det ”nya”. Hon påpekar att självkännedom skulle kunna leda till att man slutligen kunde nå sin egen ”frälsning”.


Tillich menar dessutom att människan inte behöver vara särskilt religiös, klok, moralisk eller kristen utan att det är öppenheten inför något nytt som är det väsentliga, som leder oss någon vart i en ny verklighet. Han talar i sin bok om något som för många kan verka väldigt spektakulärt. Han säger: ”Och tro mig, ni som är främmande för religion och långt borta från kristendomen. Det är inte vår avsikt att göra er religiösa och kristna, när vi tolkar Jesu kallelse för vår egen tid. Vi ger inte Jesus namnet Kristus därför att han gav oss en ny religion, utan därför att han betyder slutet på all religion och står ovanför både religion och irreligion, ovanför både kristendom och ickekristendom. Vi kungör hans kallelse, eftersom den utgör en kallelse till varje människa i varje tid att ta emot det nya livet, den fördolda frälsarmakten i vår existens, som befriar oss från möda och bördor och ger ro för våra själar.”


Med dessa ord kan man förstå att han ville ha in människan i gemenskapen och då menar jag inte enbart den kristna eller djupt religiöse människan. Att han sedan talar om Jesus som slutet på religion och början på en ny verklighet är något som är väldigt vanligt vad det gäller just Tillich syn på en förändring. Vad han menar med förändring är uppenbart, en förändring rakt igenom hela den kyrkliga samvaron.


För Tillich verkar inte traditionen med allt vad det innebär vara av någon större betydelse, utan han hävdar att människans handlingar ska vara en mer skapande kraft för att vi så småningom ska nå vårt inre lugn. I detta inre finns vår frälsning. Om han med skapande menar t.ex. drömtolkningar, som bland annat tas upp i Bloms bok, framgår inte direkt men att Tillich ägnade stora delar av sitt liv åt teaterverksamhet vet man och det är ju också en skapande form. Vad jag vill säga med detta är att kyrkan här har världens chans att få människor intresserade för en förnyelse eller förändring, för detta kan innebära så många vitt skilda intresseområden, att alla borde kunna hitta en plats i en förändrad kyrka.

Som jag sa var Tillich mycket för det kulturella i samhället och han ville visa att tron inte behövde vara oacceptabel för den moderna kulturen och då också vice versa. ”Religionens form är kultur och kulturens substans är religion.”


Tillich menade att religion och kultur hängde samman på så sätt att de präglade varandras uttrycksformer t.ex. i konsten och genom olika religiösa symboler och traditioner.


Alltså borde inte allt försvinna av det gamla i kyrkan om skapandet kan uttryckas genom det. För det var ju skapandet inom oss, som skulle få en viktigare innebörd i den nya verklighet, som Tillich talade för.

Är då det viktiga att nå det nya eller att ge skapandet en plats i människans tänkande och handlande? Jag skulle vilja tolka detta genom att säga, att kyrkan genom religionen och vårt moderna samhälle måste nå ett gemensamt mål för traditionen. Först då kommer människorna att förstå den.


6.2 HANS KÜNG - BLOM


Hans Küng, romersk-katolsk präst och en av 1900-talets mest lästa teologer, tar i boken ”Varför vara kristen” upp Jesus ”goda budskap” där han menar, precis som Tillich, att kristendomen genom tiderna har velat föra med sig ett slags befriande budskap. Befrielsen från fattigdom, sjukdom, skuldkänslor och andra plågande känslor. Han skriver vid ett tillfälle ”att Jesus inte ville göra folket lyckligt med tvång i enlighet med någon enskilds vilja.”
 Är det inte det som den grundade kyrkan i alla år har gjort eller har försökt att göra?


Hans Küng poängterar att alla kristna kyrkor måste förändra sig för att lyckas nå en kristen enhet. Det är denna enhet som han menar är det mest väsentliga med en förändring.


I intervju ur Svenska Dagbladet tar Küng flertalet gånger upp, att om världen ska få fred länder och stater emellan, så måste det först bli fred mellan alla religioner. Detta som ni förstår är ingen lätt uppgift. När man inte alltid kan mötas inom samma religion, hur ska man då lyckas med det religioner emellan? Küng menar att det är stor tid att börja inom, som i det här fallet, kristendomen.


Kyrkans nya ansikte skulle vara att passa in i den ekumeniska tidsåldern som han menar är här, men för att få detta ansikte så måste man först mötas inom religionen.


Küng är inne på samma linje som Blom när hon tar upp att förändringen måste ske inifrån. Küng säger då att det är en stor skillnad mellan kyrkan och Guds rike. Kyrkan har på något sätt velat framställa sig själv som vägen till detta rike. Han menar att kyrkans uppgift är att framföra Jesu Kristi evangelium till människorna och inte att på något sätt bygga Guds herravälde. ”Kyrkan är följaktligen kallad att predika glädjebudet för världen men inte att styra världen.”
 Här kan man verkligen se att Küng är en romersk-katolsk präst och att det ofta är mot denna kristna förgrening som han riktar sin kritik.


Han säger att det finns en spricka mellan prästerna och lekmannafolket och att denna skada måste åtgärdas för att en lyckad och framgångsrik förändring inom kyrkan ska kunna nås.

Blom säger att prästerna måste få en mer ledsagande roll i stället för en predikande sådan. Hon poängterar att en förändring först måste komma ifrån kyrkan som organisation, innan man kan nå ut till människorna.


Küng tar upp den brittiske historikern Toybee, angående dennes åsikter om religionens överlevnad. I jämförelse med Tillich hårt dragna synsätt på att Jesus skulle ha varit slutet på all framtida religion, så säger här Toybee att vetenskapen och teknologin aldrig kommer att kunna ersätta religionen som står för det andliga i människans tillvaro. Därför kommer religion alltid att utövas av människor i olika tider. Däremot kan religionen på många punkter avsevärt förbättras eller förändras.


Det jag tror Küng vill poängtera, med hjälp av Toybee, är att det är kyrkans uppgift att ta till vara på detta och skapa en mänsklig gemenskap, som sedan kan bringa fred och harmoni i världen. Det gäller alltså att gå ihop istället för att dra isär.


Dessutom talar Küng mycket om religionens funktion, som en moralisk vägledning. Han menar att om religionen skulle försvinna helt så skulle moralen i världen också göra det så småningom. Religionen behövs även om det är hög tid att den förändras till en funktionell sådan, för dagens människor.


6.3 STEN PHILIPSON - BLOM


Sten Philipson, präst i Svenska kyrkan, skrev 1979 i boken ”Bryta upp! Invit till en teologisk omprövning” och uttryckte sig bland annat så här: ”Det är på det intellektuella planet som människor finner den kristna tron anstötlig och det är alltså här som vi behöver ett teologiskt reformarbete. Det avgörande hindret för människor att acceptera den kristna tron är, så vitt jag kan förstå, uppfattningen att den innehåller en mängd absurda och orimliga påståenden om verkligheten.”


Den vetenskapligt medvetna människan av idag tror inte på att Jesus förvandlade vatten till vin, gick på vattnet eller kunde mätta flera hundra människor med endast några fiskar och något bröd. Detta leder till att man inte heller tror på Bibeln även om dessa händelser kanske inte är förklaringar på något som hände exakt.


Människan av idag tar inte till sig sådant som inte förklaras för henne på ett begripligt och rimligt sätt.


Marianne Blom talar också om att kyrkans innehåll är obegripligt för dagens människor. Hon förespråkar också att det är just på det intellektuella planet som en förändring måste komma. Kyrkan ska ta det som en utmaning att göra en omtolkning av det kristna budskapet. Detta skulle förmodligen också leda till att kyrkorna blev fyllda med folk igen. Folket skulle komma på grund av det kristna innehållet och för att de ville. De skulle känna att det kristna budskapet gav dem något som de tidigare har saknat eller inte förstått.


Sten Philipson hävdar att det traditionellt kristna blir allt mer sällsynt i det moderna samhället. Han säger att kyrkans främsta och mest påtagliga problem vad det gäller detta är det kristna innehållet även om många menar att det skulle vara hur man förmedlar det. Han påstår inte att kyrkans sätt att förmedla det kristna budskapet är ett rätt sätt, men han påstår att detta inte är den största orsaken till att kyrkan har förlorat sin ställning och sina anhängare. Det är budskapet i sig som måste ändras, menar han.


Här kan man genast se en likhet med andra författare inom detta ämnesområde. ”Man bör inrikta reformsträvandena på att grundligt analysera, ompröva och på ett nyskapande sätt söka utveckla de innehållsliga synsätten.”
 Bibeln och den kristna traditionen är inte endast det äkta kristna utan man måste onekligen också blanda upp detta med människans egna och personliga kristna erfarenheter.


Philipson menar med detta att utan denna process så kan aldrig Gud få en plats bland människorna och deras liv igen. Jag ser detta som att Philipsons förändring skulle vara att ändra innehållet i kyrkan både vad det gäller traditionen och bibelns tolkningar. Dessutom måste människors personliga erfarenheter och synsätt inrymmas i kyrkan.


Philipson vill veta vad den kristna befintliga tron betyder i relation till samhälle, vetenskap och kultur. Detta för att sedan kunna göra en nytolkning av det kristna budskapet. Han menar att man på detta sätt kan komma fram till en vettig förändring inom kyrkan. Gustav Wingren citeras av Blom när han säger: ”Människans villkor ändras med tiden och budskapets innehåll kan inte förmedlas utan att nya ord tas i bruk.”


Kyrkan behöver dessa nya ord för att åter igen kunna förmedla det kristna innehållet till människan i kyrkan.


7. SLUTDISKUSSION


Jag tog i inledningen upp, under rubriken ”VAD SKA FÖRNYAS OCH VAD SKA VARA KVAR?”, detta att man måste sätta in kristendomen i dagens samhälle istället för på Jesus tid för att få budskapet förståeligt.


Även om de ”inomkyrkliga” kanske förstår det befintliga i den kyrkliga traditionen så gör ju onekligen inte ”allmänheten” det och var är då folkkyrkan på väg? En förändring måste genomföras för att kyrkan ska få liv.


Redan Jesus på sin tid satte ju det kyrkliga etablissemanget i fråga. Vad är det som säger att det inte är dags igen för en sådan eller liknande förändring?


Ingenting kan väl egentligen hålla ett funktionellt mått i nästan 2000 år? Küng tar upp detta och menar att Jesus tänkande till stor del dominerades av att han ville skapa en ny och bättre framtid för människans skull. Det var därför han kritiserade den dåvarande kyrkliga ordningen. Att det sedan skulle uttrycka sig i att bli en helt ny religion är inte jag så säker på var hans tanke.


Kanske var det detta som Tillich var inne på när han sade att Jesus var slutet på all religion? Han pratade kanske om ett slut som en början på något nytt? Det verkar som att han menar att allt det gamla ska bort för att man ska kunna nå något nytt. Om, som Tillich uttrycker det, religionen ska bort och en ny verklighet ska till, så har jag svårt att se att kristendomen helt ska kunna kvarstå. Å andra sidan så var det nog inte riktigt det Tillich menade heller utan snarare tvärtemot, kristendomen som en religion ska bort och istället ge plats åt människans och hennes inre tro och hopp. Om Jesus tanke var en bättre framtid för människorna så är det väl hög tid att skapa en sådan också!


Jag skulle vilja uttrycka det som så att människan tar till sig religionen i hopp om att få hjälp med sådant som mänskligheten inte kan göra något åt, det abstrakta och svårlösta i vår tillvaro. Jesus blev människornas hopp i början av vår tideräkning och detta förde man naturligtvis med in i kyrkorna när de så småningom upprättades, men var det så det var tänkt? Var tanken den att en ny religion skulle upprättas och att hoppet skulle finnas i kyrkan och inte bland människorna?


Detta menar många författare och fler med dem, håller inte i längden i vår nutida och moderna värld. Dagens människor söker snart efter annat om hon inte får svar eller förklaringar på sina frågor och funderingar. Det är i människors hjärnor och själar som tankar och funderingar kommer till och det är dessa problem som människan söker svar och behöver hjälp med. Det ska inte behöva ske genom att man tvingas tro på något som man ej förstår.


Under 1900-talets tidigare del gick man inte ur kyrkan lika enkelt som man gör idag. Då fanns det ett tryck ifrån omgivningen som sa att man skulle vara kyrklig och kristen men idag är det inte lika vanligt att någon manar människor till detta. Samhället har givit oss en annan valmöjlighet eller varför inte säga frihet och i den ingår inte det kyrkliga livet som det gjorde förr. Därför är det viktigt att genomföra någon slags förändring för att kyrkan ska kunna återfå en plats i samhället.


Jag tror inte att kyrkan någonsin kommer att få ett lika stort inflytande på människorna och samhället som man tidigare hade. Det är inte heller det som jag påstår att man inom kyrkan ska sträva efter, utan det är i stället människan i sig som man ska sträva efter att få med i kyrkan.


Samhället eller kanske världen, behöver kyrkan och religionerna i många avseenden och situationer även om alla inte är medvetna om det. En förtroendeingivande kyrka som kan vara till hands för mänskligheten är något som behövs och som säkert kommer att behövas i en betydligt större utsträckning jämfört med idag.


Jag måste hålla med Küng när han menar att en förändring inte kan ske över en natt, även om det skulle behövas. Fast jag befarar att händer det absolut ingenting inom kyrkan, så kommer den att fortsätta att stå där relativt öde och tom.


Kyrkans främsta uppgift i vårt moderna samhälle, som jag ser det, är att skapa ett kyrkorum för alla slags människor. I kyrkan ska alla kunna finna det de söker eller i alla fall få hjälp att finna det. Framförallt ska de känna igen sig i det de utför. Kyrkan måste gå in för att hitta en ny roll bland alla de människor, som idag har helt andra behov och värderingar än vad man hade för 100 år sedan och mer.


Jag kan nästan lova att alla någon gång i sitt liv kommer att söka sig till kyrkan på det ena eller andra sättet. Vare sig det handlar om glädje eller sorg och då är vi nog tacksamma att den finns. Detta är något som jag tycker att man ska tänka på nu när man ska göra sitt val inför år 2000.
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