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SAMMANFATTNING 
 
Mitt syfte har varit att skaffa mig grundläggande kunskap om vad mystik är och 
vad som kännetecknar mystik erfarenhet. Jag har undersökt mystika riktningar 
inom hinduismen, judendomen, buddhismen, kristendomen och islam. Tekniker 
och livshållningar som kan leda till mystika erfarenheter har jag också tittat när-
mare på. Min frågeställning har varit: Vad har den kristna mystiken att erbjuda 
nutidsmänniskan? Utifrån min frågeställning så har jag fördjupat mig inom den 
kristna mystiken. Som metod har jag använt mig av litteraturstudier och två styck-
en intervjuer. Jag har gjort jämförande studier av den information som jag erhållit 
genom böckerna och intervjuerna. Vid intervjuerna ställde jag öppna intervjufrå-
gor. Jag har sökt efter det som är väsentligt inom mystiken, inte bara i vår tid utan 
även från tidigare generationers mystik Genom att använda mig av material från 
olika tider och från många källor tror jag att det ska gå att få fram det som är my-
stikens gemensamma arv, då med fördjupning inom kristen mystik. Det jag har 
kommit fram till i min uppsats är att den kristna mystiken har något att ge nutids-
människan. I den stillhet som mystikern har som bas för ett möte med sitt eget 
inre och ett möte med Gud uppfylls flera grundläggande behov: Tid till vila och 
eftertanke, en träning i att leva i nuet, en träning i koncentration och en möjlighet 
till att lära känna sig själv. Nästa steg är att släppa kontrollen över sitt liv och ge-
nom tillit till Gud låta hans kärlek få göra en människa hel. Gud formar männi-
skan efter sitt eget sätt att vara. Och Guds sätt att vara är kärlek och relation. I 
Guds närhet blir människan mer kärleksfull och gemenskapssökande. Jag har ock-
så funnit att det finns mycket som liknar varandra i de olika religionernas mystik. 
Inte bara tekniker utan också inre skeenden i människan. Behovet att få ett person-
ligt möte med det transcendenta är lika. Jagets begränsningar minskar och en 
osjälvisk kärlek växer fram. Människans sammansmältning eller uppgående i det 
transcendenta är kanske mer lika än vad de olika religiösa språkens möjligheter 
tillåter. Kärleken är i alla mystika riktningar viktig. Utan att ge avkall på sin egen 
religions särprägel är det viktigt att i respekt för andras religionsutövning fråga 
efter den djupare betydelse som finns bakom olika religiösa uttryckssätt. 
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1 INLEDNING 
 

”En 
av de främsta 

uppgifterna i en människas 
liv måste vara att bli hemmastadd hos sig 

själv, att lära känna sitt eget inre och ta det i besittning, 
att bli herre i sitt eget hus och där få sin bas och sin tillflyktsort.” 

(Melin, 1985, sid 20) 
 
1.1 BAKGRUND 
 
I dagens västerländska samhälle är många människor splittrade och saknar fotfäste 
i livet. Samhället har blivit intensivare. Vi utsätts dagligen för en mängd intryck. 
TV, reklam och Internet m.m. ger oss hela tiden bilder för hur vi ska tolka livet. 
Jag vill kalla detta för ”snabbmat för själen”. Kanske inte så näringsriktig mat. 
”Att sekulariseringen och pluralismen, som av kristna ofta uppfattats som något 
hotfullt, inte skulle avskaffa religionen, men tvärtom leda till dess renässans är en 
djärv och ovanlig tanke. Martin Lönnebo liknar moderniteten vid en svältkur som 
ger matlusten åter. Frågan är inte om vi ska ha religion, men vilken.” (Halldorf, 
1994, sid 146) Människans identitetsutveckling har naturligtvis präglats av det 
snabba tempot vi lever i idag. När själen inte hinner med att sortera och reflektera 
över alla intryck vi får under dagen så uppstår en inre splittring. Det finns ett rop 
efter någonting som kan ”samla ihop” den splittrade nutidsmänniskan. 
 
Det yttre ramverket i den kristna tron erbjuder svar på viktiga existentiella frågor. 
Men hur är det med den inre människan? Räcker religionens yttre ramverk, eller 
kräver nutidsmänniskan något mer? Den etablerade kyrkan har tyvärr alltför 
mycket betonat dogmer och teologi på bekostnad av det inre livet. Mycket tyder 
på att nutidsmänniskan kräver mer än det rent läromässiga i tron. Samtidigt som 
människor blir mer och mer splittrade ökar också behovet efter helhet, efter att 
söka sig inåt. 
 
En väg i detta sökande inåt är den kristna mystiken. Vad innebär det att söka sig 
inåt? Är den kristna mystiken någonting flummigt och diffust eller kan jag i den 
finna svar på grundläggande behov? Är en personlig erfarenhet av Gud möjlig? 
 
Det har genom historien funnits många mystiker. Vilket budskap har mystikerna 
förmedlat? Finns det ett gemensamt budskap från gårdagens mystiker och dagens, 
eller har budskapet förändrats genom historien? För att få svar på dessa frågor 
tänker jag titta närmare på mystikens väg. 
 
1.2 SYFTE 
 
Syftet med arbetet är att få en kännedom om vad mystik är. Då särskilt kristen 
mystik. Utifrån denna kännedom försöka få ett svar på vad den kristna mystiken 
har att erbjuda nutidsmänniskan. 
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 
 
Vad har den kristna mystiken att erbjuda nutidsmänniskan? 
 
1.4 AVGRÄNSNING 
 
Jag tänker skaffa mig grundläggande kunskap om vad mystik är för någonting och 
vad som kännetecknar mystik erfarenhet. Jag ska också titta på vilka vägar som 
kan finnas till mystika erfarenheter. Först översiktligt inom de stora världsreligio-
nerna sedan ska jag fördjupa mig inom den kristna mystiken. 
 
1.5 METOD 
 
Jag har valt att skaffa mig en grundläggande kunskap om mystik erfarenhet ge-
nom litteraturstudier. Efter att jag skaffat mig kunskap om mystikens roll inom de 
olika världsreligionerna kommer jag att fördjupa mig inom den kristna mystiken. 
Det gör jag genom litteraturstudier och genom att göra intervjuer med personer 
som har kännedom om den kristna mystiken. Jag kommer att göra två stycken 
intervjuer. Intervjupersonerna är prästen Per Mases som har jobbat som retreatle-
dare på S:t Davidsgården i Rättvik under många år samt prästen och teologie dok-
tor Ted Harris. Han arbetar i Adolf Fredriks församling i Stockholm och tillhör 
Franciskus Tredje Orden. Båda två har erfarenhet inom det mystika området och 
har även skrivit böcker i ämnet. De frågor jag ställer är öppna intervjufrågor. som 
ska leda till ett djupare resonemang. 
 
Jag kommer att göra en jämförande studie av den information jag får fram i böck-
er och vid intervjuer. Jag kommer att söka efter det som är väsentligt inom mysti-
ken, inte bara i vår tid utan även från tidigare generationers mystiker. Genom att 
hämta in material från olika tider och från många källor tror jag att det ska gå att 
få fram något av det som är mystikens gemensamma arv, då med fördjupning 
inom kristen mystik. 
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2 MYSTIKENS ANSIKTE 
 
2.1 MYSTIK ERFARENHET 
 
Mystik är ett grekiskt ord som betyder hemlig. Det finns ett närbesläktat ord, myo, 
som betyder jag stänger: ”… jag sluter ögonen, eftersom det gäller ett område 
bortom mina sinnesintryck eller: jag tillsluter munnen därför att det handlar om 
någonting outsägligt.” (Mases, 1998, sid 51) 
 
Just detta att mystika erfarenheter anses vara outsägbara har gjort det svårt att med 
vetenskapliga metoder utforska dessa. Två forskare som haft stor betydelse inom 
detta område är William James och Walter Stace. 
 
William James utkom 1902 med boken The Varieties of Religious Experience. I 
boken försöker han att så troget som möjligt beskriva religiösa erfarenheter. I bo-
ken polemiserar James mot den medicinska materialismen. James H Leuba, före-
trädare för den riktningen gick till hårt angrepp mot ”allt tal om att mystikerns 
erfarenhet var ”ett skådande in i det transcendenta1”. (Geels, 1985, sid 21) Leu-
ba menade att religion i stort sett var ett biologiskt fenomen och genom att påvi
upplevelsers biologiska och fysiologiska bakgrund skulle alltså de mystika upp-
levelsernas värde spolieras. James menade att ”bara för att man har förklarat en 
intensiv (religiös) upplevelses medicinska förutsättningar har man ju alls inte 
uttalat sig om upplevelsens religiösa värde och följder för individ och grupp.” 
(Ibid, sid 21) Han menade att det empiriska kriteriet endast består i vilka frukter 
som kommer ur den religiösa erfarenheten. 

sa 

                                                

 
Enligt honom finns det vissa karakteristiska drag som skiljer en mystik erfarenhet 
från andra psykologiska tillstånd. James menade att dessa särdrag var följande 
fyra: 
 
Upplevelsen är outsägbar. Den som har gjort upplevelsen har svårt att förmedla 
den. Det är som att förklara för en som är född blind hur det är att se. Språket 
räcker inte till för att förklara upplevelsen. Den mystika upplevelsen behöver inte 
ha varit otydlig eller förvirrad även om den är svår att beskriva. För den som gjort 
upplevelsen kan den ha varit klar och otvetydig. En mystiker har inte samma svå-
righet att förklara det outsägbara för en annan mystiker som för en ”oinvigd”. 
 
Upplevelsen är kunskapsmeddelande. Genom den mystika erfarenheten upplever 
man sig ha fått kunskap. Oftast är det inte någon ny kunskap. Oftast är det så att 
traditionella dogmer blivit levande och gett mystikern en ny eller fördjupad inne-
börd. 
 
William James menade att dessa två särdrag var de huvudkarakteristiska för en 
mystik upplevelse. De följande två är av underordnad betydelse. 
Upplevelsen är av övergående natur. Vid upplevelsen kan mystikern känna det 
som att tiden står still. Allt upplevs som ett enda nu. Men en upplevelse är över-
gående till sin natur. En upplevelse kan vara allt ifrån några minuter, till i vissa 

 
1 Transcendent betyder: Som överskrider gränsen för det som kan uppfattas med sinnena eller 

översinnlig. (Malmström, 1991) 
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fall, några timmar. Trots en upplevelses korta tidsrymd så kan den för upplevaren 
vara av betydelse för resten av livet. 
 
Passivitet. När en mystik upplevelse pågår känner mystikern sig i händerna på en 
gudomlig makt utanför sig själv. Man är inte själv aktiv i upplevelsen, utan man 
får passivt ta emot från den transcendenta makten. Men detta betyder inte att upp-
levelsen inte kan ha föregåtts av en period av intensiv bön, meditation, askes2 
eller andra typer av aktiviteter. 

                                                

 
William James menar att upplevelsen i många fall kommer plötsligt, utan förvar-
ning. (Geels, 1985) 
 
Walter T Stace presenterade 1960 ett omfattande arbete om mystika upplevelser. I 
boken The teachings of the mystics så analyserar Stace det mystika området ut-
ifrån vad som skrivits genom historien av kända mystiker. Stace ville ge en feno-
menologiskt objektiv beskrivning av upplevelserna. Ytterligare en bok utgavs av 
Stacey detta år, boken Mysticism and Philosophy. I den hävdade han att det inom 
olika religioner och kulturer finns en gemensam kärna i de mystika upplevelserna. 
Stace menade att det finns sju kännetecken för en mystik upplevelse. Dessa kallar 
han för den mystika upplevelsens kärna. Dessa sju kännetecken är följande: 
 
1. Upplevelse av odifferentierad enhet i individens medvetande. I detta tillstånd 
är medvetandet tomt på innehåll. Medvetandet existerar men utan att personen är 
medveten om det. Det är bara upplevelsen som existerar. 
 
2. Uppfattningen av tid och rum förändras. I extrema fall saknas tids- och rums-
uppfattningen helt. 
 
3. Upplevelsen uppfattas av mystikern som en objektiv verklighet. Det transcen-
denta upplevs som ”verkligare” än verkligheten och kan medföra en omedelbar 
kunskap eller insikt. 
 
4. Känslor av glädje, frid, lycka eller välsignelse. Upplevelsen är emotionellt 
positiv. 
 
5. Känsla av helighet. Man upplever det transcendenta som något mer vördnads-
fullt än det profana. 
 
6. Upplevelse av paradoxialitet. När mystikern ska förklara sin upplevelse kan det 
ske i termer som t.ex. bländande mörker, det outsägliga ljuset m.m. 
 
7. Mystikern menar att upplevelsen är outsägbar. Se vad jag skrev tidigare om 
outsägbarhet under William James karaktäristiska särdrag. 
Stace var noga med att skilja mellan upplevelsen i sig och tolkningen av upplevel-
sen. De ovanstående kännetecknen ansåg han vara rent deskriptiva. Tolkningen 
kommer in senare när den som gjort upplevelsen ska försöka förstå och förmedla 
den. (Peterson m.fl., 1961) 
 

 
2 Askes (grek) betyder andlig och fysisk övning. (Lundborg, 1996). 
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I boken Att möta Gud i Kaos, skriven av Antoon Geels 1991 tar han upp ytterliga-
re en företeelse som han och en del andra forskare anser borde tillhöra det mystika 
området. Nämligen religiösa visioner. ”En religiös vision är ett intensivt möte 
med en gudomligt uppfattad dimension av den subjektiva verkligheten, ett möte 
som har karaktären av varseblivning.” (Geels, 1991, sid 22) Vad som enligt Stace 
och andra forskare exkluderar visioner från att vara mystika upplevelser är att 
visionerna refererar till våra sinnen. De tre sinnen som Geels talar om är synen, 
hörseln och beröringen (känseln). De vanligaste visionerna refereras till synen. 
Geels ser ett nära samband mellan visioner och det som man inom psykologin 
benämner som mentala bilder. Och eftersom en mental bild även kan vara av tak-
til3 och auditiv4 karaktär menar han att också dessa två ska räknas in. 
 
Anledningen till att Stace och andra forskare inte räknar visioner som en högre 
mystik erfarenhet är att många mystiker själva inte erkänner visioner. Den andra 
anledningen som jag berörde ovan är att visioner är empiriska och inte ett enhets-
tillstånd. Av annan åsikt är religionsfilosofen Peter More som menar att man be-
går ”ett stort misstag” genom att förringa visioner och auditioner. Han menar att 
”… visioner … har faktiskt spelat en viktig roll i många mystikers liv. Dessutom 
finns en rad traditioner inom vilka visioner intar en central plats och odlas med 
specifika övningar.” (Ibid, sid 24) 
 
1986 gjordes en doktorsavhandling av Christer Norrman. Avhandlingen behandlar 
om det vetenskapligt går att beskriva en mystik upplevelse. Det han kommer fram 
till ställer han i relation till Staces teori. Enligt Stacey går det att från skrifter 
skrivna av mystiker från olika religioner och kulturer hitta de gemensamma drag 
som jag tidigare redogjort för. Norrmans slutsats är att det idag inte finns någon 
vetenskaplig metod för att beskriva det outsägliga. Han menar att de metoder som 
man använt hitintills har varit för bristfälliga. Det går lättare för en mystiker att 
beskriva vad en mystik upplevelse inte är än att beskriva själva upplevelsen. Det 
som mystikerna beskriver är, menar Norrman, Gud, Nirvana, Det Ena osv. (Norr-
man, 1986) Stacey medger i boken Teaching of the Mystics, sid 27 att religiösa 
upplevelser tolkas olika. Upplevelserna tolkas utifrån upplevarens religiösa bak-
grund och miljö. (Stace, 1960) 
 
Vid min intervju med Per Mases poängterar han att han inte går med på slutsatsen 
om att alla religioner skulle ha samma kärna och att religionerna bara är över-
byggnader. Han menar att människan är skapad till Guds avbild och att det därför 
finns ”frön” av Guds logos över hela mänskligheten. Så det finns gudskunskap 
även utanför kristendomen. Eftersom Gud har sammanfattat allt i Kristus så kan 
man ta till sig gudskunskaperna som finns i andra kulturer, och se att även dessa 
ingår i det som är sammanfattat i Kristus. (Intervju) 
 
2.2 VAD ÄR MYSTIK? 
 
Hur ska man då definiera mystiken och mystika erfarenheter. I den litteratur som 
jag har läst har jag funnit mängder av förslag på definitioner. I min uppsats väljer 
jag att presentera två stycken: 

 
                                                 
3 Taktil som har att göra med känsel eller beröring (Malmström, 1991) 
4 Auditiv som avser hörseln (Ibid) 
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”Mystiken är religionen som inre upplevelse till skillnad från religio-
nen som åskådning, institution, helig sed eller plikt. Den är den för-
menta direkta beröringen med det gudomliga i själens inre och därför 
religionen in actu, den karakteristiska religionen, fromheten, till skill-
nad från den inlärda, den eftersägande eller blott spekulerande religi-
onen.” (Andræ, 1926, sid 17) 
 
”Mystik erfarenhet är erfarenhet i en religiös kontext, som omedelbart 
eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som ett möte med 
en yttersta verklighet. Detta möte sker på omedelbar, icke-rationell 
väg och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna 
erfarenhet ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagliga.” (Ge-
els, 1985, sid 241) 
 

Det finns också forskare som utesluter möjligheten att en transcendent makt skulle 
vara inblandad i mystika upplevelser. Det är ju också en utgångspunkt man kan ha 
för forskning. Men i min uppsats utgår jag ifrån att det transcendenta är en realitet 
som är inblandad i mystika upplevelser. Det skulle bli alldeles för omfattande 
annars, så frågan om det transcendenta är inblandat eller inte överlåter jag åt an-
nan forskning att utröna. 
 
2.3 MYSTIK OCH RELIGIÖSA TEKNIKER INOM RELIGIONERNA 
 
Innan jag går in på mystiken inom religionerna vill jag kortfattat utreda begreppen 
sensorisk deprivation och sensorisk överstimulans. Dessa omständigheter och 
tekniker kan bidra till en mystik upplevelses uppkomst. 
 
Sensorisk deprivation. Det är när sinnena under en längre tid understimuleras 
genom avsaknad av yttre stimuli. 
 
Sensorisk överstimulans. Genom att överstimulera ett sinne medför detta att de 
övriga sinnena understimuleras. 
 
När människor befinner sig i situationer av sensorisk deprivation och sensorisk 
överstimulans så har de en ökad mottaglighet för mystika erfarenheter. (Geels, 
1985) 
 
I alla religioner finns det olika tekniker för att disponera sig för det transcendenta. 
I vissa religiösa traditioner är tekniker mer medvetet utprovad än i andra. Men helt 
klart är att tekniken har en avgörande betydelse i alla religioner. Jag kommer läng-
re fram i uppsatsen att gå in på olika tekniker och effekterna av dessa. 
 
Det finns mystika riktningar inom de flesta religionerna. Jag ska översiktligt näm-
na sådana rörelser inom hinduismen, judendomen, buddhismen och islam. Mysti-
ka riktningar inom kristendomen behandlar jag under kapitel 3. 
 
Bhaktifromhet: Bhaktifromhet är en riktning inom hinduismen som betonar hän-
givenheten till Gud. Denna gudskärlekens väg var en motreaktion mot handling-
ens och insiktens väg. Den enda vägen till slutgiltig befrielse går genom en tjä-
nande kärlek till Gud. ”Man betonar alltså religionens känslomässiga sida. Man 
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når inte befrielse genom insikt, utan genom att dyrka Gud med hela sitt hjärta.” 
(Tynderfeldt, 1993, sid 15) Bahktifromhetens stora mål är själens (atman) uppgå-
ende i Världssjälen (Brahman). Brahman finns överallt och i allt skapat. Hinduis-
men har en mängd gudar. I skriften upanishaderna reduceras antalet gudar till att 
bara gälla tre: Brahman, Vishnu och Shiva. (Ibid) I bhaktifromheten är det kärle-
ken till Vishnu som leder till frälsning. Vishnu är uppehållare och livgivare och 
kosmos skapare. Vishnu manifesterar sig också som Krishna och Rama. Och en 
del bhaktifromma dyrkar någon av dessa två manifestationer av Vishnu. (Glase-
napp, 1967) I den moderna hinduismen betonas att det finns bara en Gud, men att 
Guden uppenbarar sig i många olika former. Dessa former kallas avatarer. Avata-
rerna är olika sidor hos Brahman. 
 
Kabbalism: Det var i Spanien på 1200-talet som den judiska mystiken, kabbala, 
uppstod. Enligt kabbalismen är Gud outgrundlig, dold och obeskrivlig. Det är ge-
nom sin utstrålning som Gud gör sig känd för världen. Den bok som har mest be-
tydelse för kabbalan är Zohar (”ljusglansen”). I boken kallas Gud En Sof. Det ut-
går tio utstrålningar (sefirot) av ljus från Gud. Genom denna utstrålning skapades 
världen och genom den sista utstrålningen är Guds närvaro i världen. Men Guds 
närvaro är begränsad. Genom att studera Torahn5 och leva efter den så kan män-
niskan fullkomna Guds utstrålning igen. (Parrinder, 1964) Enligt Kabbala finns 
det dolda, hemliga innebörder i Torahn. Man har utarbetat tekniker för att förstå 
dessa dolda budskap i skrifterna. (Beaver, 1982) 

                                                

 
Det är kärleken till Gud som är det grundläggande inom kabbalismen. Genom att 
söka Gud i sitt innersta kan ljuslågan från Gud växa. Detta är också det judiska 
folkets uppgift; att spridas över jorden och sprida denna ljusglans och föra världen 
tillbaka till Gud. (Hedin, 1999) Det finns tekniker för att möta det gudomliga. 
Genom att t.ex. under meditation tänka på det hebreiska alfabetets bokstäver eller 
koncentrera sig på Guds namn, JHWH, kan man avskärma sig från sinnesintryck. 
Vissa judiska mystiker använder sig av dans och intensiv sång för att möta det 
gudomliga. (Eklund, 2000) 
 
Buddhism: Det finns tre huvudriktningar inom buddhismen: 
 
Theravada, ”de äldres lära”. Den omfattar buddhismens centrala lära. Ett annat 
namn för denna ursprungliga buddhism är Hinayana ”den lilla farkosten”. Nam-
net är skapat av deras motståndare. Världen liknas vid ett hus som brinner. Män-
niskorna ropar på en vagn förspänd med dragdjur. Vagnen har bara plats för de 
sanna buddhisterna, inte för alla människor. Inom Theravadabuddhismen räknar 
man inte med någon hjälp från andeväsen för att nå nirvana. (Beaver, 1982) 
 
Mahayana, den ”stora vagnen”. Denna riktning ger möjlighet till flertalet att nå 
befrielse. Här räknar man med en gudavärld som vill hjälpa människan till upp-
lysning. Ett särdrag inom Mahayanabuddhismen är tron på bodhisattvor. En bod-
hisattva är en blivande buddha. Det är en varelse som valt att inte ingå i nirvana. 
Den har kommit fram till upplysning men väljer att stanna kvar och hjälpa männi-
skorna till nirvana. (Beaver, 1982) 
 

 
5 Torah (hebr), vägledning, enligt judisk tro lagen, som finns i de fem Moseböckerna. (Lundborg, 

1996) 
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Vajrayana, ”diamantfarkosten”. Detta är den tibetanska varianten av Riktningen 
kan betecknas som en form av Mahayanabuddhism uppblandad med magiska in-
slag, s.k. tantrism. En förutsättning för att kunna använda sig av tantra ”… är att 
man har utövat Hinayanas och Mahayanas etik och meditation” (Dalai Lama 
Förlaget, sid 51) När man fått insikt om jaglöshet kan man av en lärare bli intro-
ducerad i tantrism. Man använde sitt tal, sin kropp och sinnet till att förverkliga 
sinnets sanna natur. (Dalai Lama Förlaget) Man använder bl.a. följande tekniker: 
 
Mantra som är en formel som upprepas gång på gång. Denna magiska formel har 
en magisk kraft. Den vanligaste formeln är: ”Om mani padme hum”. ”Om” och 
”hum” anses besitta en särskild kraft. (Beaver, 1982) 
 
Mudra är speciella rörelser, ofta handrörelser, som uttrycker ”… att hela ens vä-
sen strävar efter förening med det gudomliga.” (Beaver, 1982) 
 
Mandala är ett heligt diagram bestående av cirklar och kvadrater. Den är en av-
bildning av kosmos och används vid meditation. (Grönblom, 1999) 
 
Det finns naturligtvis ytterligare riktningar inom buddhismen men jag begränsade 
mig till dessa tre. Vad man allmänt kan säga om buddhismen är att den är en i 
grunden ateistisk religion. Gudavärlden förnekas inte men har ingen avgörande 
betydelse för människans frälsning. (Grönblom, 1999) Den andliga utvecklingen 
består i att genom meditation och disciplinerad medveten handling frigöra sig från 
sitt ego. När man nått den totala jaglösheten uppstår en osjälvisk kärlek och med-
känsla för andra varelser. Precis som hinduerna tror man på återfödelse. Den stora 
skillnaden är enligt buddhismen att människan har ingen själ (atman) som vandrar 
vidare, utan återfödelsen är en helt ny kreation skapad utifrån det föregående li-
vets karman. (Dalai Lama Förlaget) Buddhismen har starkt bidragit till att öka 
människans möjligheter ”att undersöka de omedvetna tankeprocesserna bakom 
vår medvetna personlighet.” (Bornstein, 1994, baksidan) 
 
Sufism: Under Islams första århundrade uppstod sufismen, islams mystika rikt-
ning. Den tidiga sufismen var en asketisk rörelse. Asketerna ville leva i total 
gudshängivenhet. Denna asketiska rörelse var också en protest mot att islams le-
dare, genom politisk makt, levde i lyx och överflöd. Dessa tidiga mystiker utveck-
lade en speciell meditationsövning som kallades dhikr (erinran). Man upprepade 
korancitat eller ordet Allah gång på gång. Andra tekniker man praktiserade var 
andningsövningar och fasta. Sufierna sätter kärlek i stället för lydnad i fokus för 
gudslivet. Det finns också islamska mystiker som visar på en ”väg” till en enhets-
upplevelse med Allah. Målet är att mystikern förlorar sin egen identitet och blir ett 
med Allah. De ortodoxa teologerna är mycket skeptiska till dessa enhetsupplevel-
ser. Man anser detta vara en avvikelse från den mest centrala lärosatsen inom is-
lam, nämligen Allahs enhet och upphöjdhet över människan och skapelsen. Ett 
flertal sufi-ordnar använder sig av musik och diktrecitation för att uppnå mystika 
erfarenheter. (Hedin, 1999),(Diehl, 1989) 
 
Det finns både skillnader och likheter i de olika religionernas mystika upplevelser. 
Det verkar som att en alldeles korrekt typindelning är omöjlig. En typ av upple-
velse som är vanlig inom vissa religioner förekommer även inom andra och vise 
versa. Men genom typologiseringen får man ändå en uppfattning om generella 
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yttringar inom olika religioner. Nu är det ju så att de som gjort klassificeringar 
präglats av sin religiösa bakgrund. Roland R Zæhner är katolik och han menade 
att ”kristen teistisk mystik måste skiljas från andra former av mystik.” (Geels, 
1985, sid 245) Trots att han ser just kristen mystik utifrån sin kontext6 tycker jag 
att hans sätt att särskilja olika typer av mystika erfarenheter är klargörande. Här 
följer Zæhners tre typer av mystik erfarenhet: 
 
1. Naturmystisk upplevelse eller panenhenisk upplevelse. De typiska känneteck-
nen på en sådan upplevelse är ”alltings enhet, vissheten om odödlighet och ett 
språk som är rikt på natursymboler ….” (sid 246) I boken Religionens form och 
funktion säger Ringgren att naturmystiken inte nödvändigtvis behöver vara av 
”ev. religiös karaktär och innefatta känslan av en skapare …”. (Ibid, 1968, sid 
109) 
 
2. Monistisk upplevelse. Till skillnad från en panenhenisk upplevelse så är en 
monistisk upplevelse icke-sensorisk. Upplevelsen är ofta ett resultat av sensorisk 
deprivation. Genom upphävande av inre föreställningar och begrepp så ”uteslutes 
världen i den monistiska upplevelsen. Det är en upplevelse av enhet i själens eller 
medvetandets grund.” (Geels, 1985, sid 246) Här handlar det om en samman-
smältning med en opersonlig princip. Inom hinduismen och buddhismen är detta 
mycket vanligt. 
 
3. Teistisk upplevelse. Precis som i en monistisk upplevelse så är en teistisk”… 
upplevelse ’ inom’ självet. Men medan den teistiska mystikern upprätthåller en 
distinktion mellan människan och Gud, upphävs den i den monistiska upplevel-
sen.” (Ibid, sid 247) Här handlar det om ett möte med en levande personlig Gud. 
Detta är vanligt förekommande inom de tre abrahamitiska7 religionernas mystik. 
 
Om man ska tala om mystik måste man nödvändigtvis också tala om meditation. 
Meditation behöver inte vara mystik men mystiker använder sig ofta av medita-
tion. Meditation används av många som ett sätt att stressa av. Men meditation kan 
leda betydligt längre än så anser mystikerna. Det är ett sätt att utforska sitt inre 
och att möta eller förenas med det transcendenta. Ordet meditation kommer av det 
latinska ordet meditari och har två betydelser. Den ena betydelsen är att man fun-
derar eller reflekterar över någonting. Den andra betydelsen är att man förbereder 
sig för någonting eller övar sig i någonting. (Dr Fontana, 1992) 
 
En förutsättning för meditation är koncentration. Koncentration är ett nyckelord i 
all meditation menar Dr David Fontana i boken Meditationshandboken från 1992. 
Han hävdar att koncentration är det första avgörande steget. Vad är då koncentra-
tion? Enligt psykologer är koncentration ”… en särskild form av disciplinerad 
bibehållen uppmärksamhet, en uppmärksamhet där man begränsar sig så att de 
yttre stimuli som normalt distraherar oss inte längre tillåts inkräkta.” (Ibid, 
sid 26) Genom att fokusera hela sitt medvetande på en enda sak, ett enda mål så 
tränar man sitt medvetande. Fontana menar att genom denna träning så ger man 
medvetandet en möjlighet att uppleva sig själv. Det handlar alltså om en total fo-
kusering mot ett enda mål. Koncentrationen leder till att utövaren befrias från alla 
de intryck som vill tränga sig på. Detta sätt att genom koncentration på ett enda 
                                                 
6 Kontext betyder sammanhang, omgivning, (Malmström, 1991) 
7 De abrahamitiska religionerna är judendom, kristendom och islam 
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objekt ”tömma” sitt medvetande från alla intryck leder till ett objektslöst tillstånd. 
Detta är mycket vanligt inom buddhismen och hinduismen. 
 
Dr Fontana har gjort ett försök till att klassificera de skilda meditationsteknikerna. 
Genom klassificeringen vill han visa på att det finns ”… ett bakomliggande möns-
ter bakom alla tekniker och att det som förenar dem är långt viktigare än det som 
skiljer dem åt.” (Ibid, sid 61) Han talar om två bipolära dimensioner. ”(två di-
mensioner med två poler eller ytterligheter vardera).” (Ibid, sid 61) Dessa två 
dimensioner av meditation kallar han: stilla – flöde och subjektiv – objektiv. Här 
följer exempel på ”… större meditativa traditioner under de två dimensionerna.” 
(Ibid, sid 61) 
 
Stilla   Flödande 
Vispassana, (theravadabuddhism) Extatisk bön 
Hatha-yoga, (hinduism)  Kväkarkvietism, (Vännernas samfund) 
Tai chi, (rörelsemeditation)  Schamanism 

  Kristen mystik 
 
Subjektiv   Objektiv 
Zazen, (buddhism) Mysteriereligioner 
Koan-meditation, (buddhism,) Kabbala, (Judendom)  
Shikantaza, (buddhism) Bhakti-yoga, (hinduism) 

  Jnana-yoga, (hinduism) 
 
Stillhetsmeditationen går ut på att stilla medvetandets febrila aktivitet för att upp-
nå ett lugn. I den här metoden riktas uppmärksamheten på ett enda fokus. Genom 
detta uppnås ett tillstånd bortom andra tillstånd. Det leder till stillhet och i stillhe-
ten kan insikt ske. 
 
Flödesmeditation går ut på att man arbetar med olika stimuli. Denna meditation 
”leder djupare och djupare in i den inre världen tills man börjar uppleva insikter 
om – till och med höra rösten av – det som vissa traditioner kallar Gud, andra 
andlig följare eller ens eget högre jag (termer som inte bör betraktas som nöd-
vändigt syftande till samma aspekt av den inre verkligheten). (Ibid, sid 95) 
 
Subjektiv meditation utgår ifrån principen att man utforskar sitt eget medvetande. 
Man ser in i sig själv och lär då känna sinn sanna natur. Genom att ge akt på sitt 
medvetande med klarhet och precision gör det att man lär sig att leva i nuet. 
 
Objektiv meditation utgår ifrån föreställningen om en transcendent makt som me-
diteraren kan få kontakt med. Man kan koncentrera sig på att uppleva en närvaro, 
kanske som en känsla eller som en visualisering. Man kan också i fantasin skapa 
en bild av den transcendenta makten och visualisera hur den transcendenta mak-
tens egenskaper överförs till en själv. (Dr Fontana, 1992) 
 
I österlandet har meditationstekniken använts länge. Men även inom kristendomen 
finns det traditioner sedan länge. Det är betydligt vanligare med meditation och 
med mystika upplevelser inom grekisk-ortodoxa och katolska traditionen än den 
lutherska. Under reformationstiden så stängdes många kloster i Europa och tilltron 
till människans egen förmåga att finna Gud var låg. Idag finns det en större öp-
penhet mot mystika upplevelser och en större tilltro till den enskilde människans 
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gudsliv. Även öst och väst har närmat sig varandra. Den rädsla som funnits mot 
österlandets religiösa uttryckssätt där kroppens betydelse för meditationen alltid 
varit viktig har delvis försvunnit. (Mases, 1998) 
 
Ted Harris anser att rädslan för att använda metoder från andra religioner är lite 
obefogad av två anledningar: 

 
”Den första är att Gud är universell. Gud som tillvarons grund, som 
skapare måste man, åtminstone jag, betrakta som tillgänglig för alla 
människor i alla tider. Det andra är att människan i alla tider och på 
alla platser har visat en lust, en längtan att utforska det här som finns. 
Och den längtan och den lusten kan inte begränsas till vad en grupp 
människor under en bestämd tid anser vara dom bästa möjliga red-
skap.” (Intervjucitat) 
 

En metod som kristendomen tagit till sig är den zenbuddhistiska zazenmetoden. 
När den jesuitiske patern Enomiya-Lassalle kom som missionär till Japan 1929 så 
väcktes hans intresse för zenmetoden. För att inifrån lära känna den japanska mil-
jö som han skulle komma att jobba i så gick han i skola hos stränga zenmästare. 
Zenmetoden tog Lassalle med sig till västerlandet och den har fått många kristna 
utövare. (Enomiya-Lassalle H, 1972) 
 
På S:t Davidsgården i Rättvik där Per Mases jobbar som retreatledare finns det 
kurser i användandet av zenmetoden. Genom Za-zen så lär man sig att ”sitta sig 
till inre stillhet”. ”Za-zen vilar på tre grundpelare: Kroppshållningen, andningen, 
det inre förhållningssättet till tankarna.” (Mases, 1998, sid 38) Vi ska se närmare 
på dessa tre grundpelare. 
 
Kroppshållningen: Genom en anatomiskt riktig kroppshållning så når människan 
på ett naturligt sätt en maximal avspänning och vila. De två vanligaste sittställ-
ningarna är lotus eller diamantställningen. Det går också att sitta på en stol som 
lutar framåt. Man sitter rak i ryggen med bibehållen svank. Sittbenen ska vara 
högre upp än knäna. Ställningen gör att diafragman blir helt fri och detta möjlig-
gör kroppens egen metod för avspänning och stresshantering. Genom att sitta sig 
till inre stillhet kan t.ex. kroppsspänningar som uppstått för att de inte fått sitt na-
turliga utlopp framträda och få sitt utlopp. 
 
Andningen: Andningen är mycket viktig i meditationen både fysiskt, psykiskt 
och andligt. Bästa sättet att andas på är med bukmusklerna och inte med bröstet. 
Man andas genom näsan i en lugn och jämn takt. 
 
Det inre förhållningssättet till tankarna: I meditationen låter man tankarna 
komma och gå utan att låta sig distraheras av dem. Man ska varken försöka hålla 
fast dem eller visa bort dem. Man blir en passiv åskådare av sina egna tankar. 
(Mases, 1998) 
 
Något som kan hända under meditationen är att ”… försvarsmekanismernas för-
måga att kontrollera omedvetna konflikter och impulser delvis eller helt sätts ur 
spel. (Geels, 1985, sid 232) Här kan zenmetoden leda fram till ”olika slags avre-
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aktioner”. Metoden ökar koncentrationsförmågan och det blir mentalt lättare att 
leva i nuet. (Ibid) 
 
Mases menar dock att alla meditationsmetoder och all meditation inte är av godo. 
Han nämner domedagssekten i Japan som kastade gasbomber i tunnelbanorna i 
Tokyo. Sekten mediterade mycket, men drevs inte av sunda motiv i sin medita-
tion. Ett annat exempel han nämner var de självmordspiloter som under andra 
världskriget använde sig av zenmetoden för att kunna sköta sina självmordsupp-
drag på ett effektivt sätt. Vad som gör kristen meditation sund, menar Mases är, 
att den kristna mystikens motiv är kärlek. (Intervju) 
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3 KRISTEN MYSTIK 
 
”Kan man ej förutsätta, att liksom det kroppsliga lidandet är en väg-
visare för oss till nya upptäckter på den fysiska evolutionens väg, så 
är det djupare andliga lidandet vår vägvisare till en högre andlig 
verklighet? Kärlek och lidande äro de vingar, på vilka människoanden 
kan fly till det absoluta.” (Andræ, 1926, sid 50-51) 
 

3.1 DEN KRISTNA KYRKANS MYSTIKA TRADITION 
 
Resan framåt i kyrkans mystika tradition börjar jag i Egypten på två- och trehund-
ratalen. Det är i dag vanligt att de egyptiska ökenfädernas liv och skrifter får vara 
vägledande för mystikforskare och andliga vägvisare. Alltså är det av intresse att 
få en inblick i deras liv. Vad var det som fick dessa män och kvinnor att överge ett 
”normalt” liv och bege sig ut i öknen? Enligt Ted Harris var detta en slags protest-
rörelse mot ”… en negativ livshållning, dvs. ett liv präglat av hat, bitterhet, girig-
het, avund mm.” (Harris, 1997, sid 41) I Egypten under den här tiden förtrycktes 
den egyptiska befolkningen av romarna. Egyptierna tvingades till att betala höga 
skatter. Romarna själva levde i överflöd. ”Denna mentalitet ledde till ett allmänt 
tillstånd av ekonomiskt, socialt, moraliskt och andligt förfall.” (Ibid, sid 36) Des-
sa människor vägrade att acceptera ett liv under sådana betingelser. I stället valde 
man att i protest förverkliga ett meningsfullt liv i öknen. 
 
Asketism var ett utmärkande drag hos dessa ökenfäder. Askes kommer från det 
grekiska substantivet áskesis, som betyder övning, träning. ”All kompetens, en hög 
kompetensnivå föregås av en hård träning. Det är ingen som uppnår en hög kom-
petens utan träning. Det är en förutsättning för att komma åt kompetensen” säger 
Harris vid den intervju jag gjorde med honom. Vad var det då för kompetens som 
ökenfäderna ville uppnå? Martin Lönnebo säger i sin bok Frälsarkransen från 
1996 att: 

 
”Askes är ju inte ett förnekande av kroppen utan övning i att leva ett 
helt och äkta liv. Genom askesen går vägen till en framtid utan över-
flöd och utan brist. Askes är att söka det för livet nödvändiga och sät-
ta gränser för det onödiga. (sid 44) ”Kristen askes är att öva sig bort 
från girighet till barmhärtighet, från otukt till kärlek, från högmod till 
ödmjukhet, från hat till förlåtelse, från frosseri till enkelhet, från av-
und till medglädje, från svartsyn till hopp, från vrede till vänlighet, 
från splittring till samling.” (Ibid, sid 18) 
 

Harris säger ”… att det gäller att befria sig från negativa krafter. De krafter som 
förhindrar en positiv livskänsla.” (Intervju) 
 
Bischofberger & Eklöf säger att det som möjliggör varje form av annan askes är 
en trons askes, eller en trons livshållning, som Harris uttrycker det. Denna håll-
ning räknar med Guds närvaro i vardagen och genom tron får människan lita på 
att Gud leder henne. Askesen består alltså i att i tro dagligen överlåta sitt liv till 
Guds ledning och kärlek. (Bischofberger & Eklöf, 1986) 
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Det kristna klosterlivet har sin vagga i Egyptens öken. Vissa av ökenfäderna läm-
nade eremitlivet och bildade kloster. I stillheten i öknen växte en insikt om bety-
delsen av gemenskap fram. ”Här finner vi en avgränsad grupp människor vars 
livsstil är väldokumenterad. Vi vet att många munkar och nunnor gjorde ett med-
vetet val att ’dra sig tillbaka’ från onödiga yttre impulser och inre önskningar för 
att finna inspiration och kraft till ett liv i Kristi efterföljelse.” (Harris 1997, sid 
52) 
 
Under 1300-talet fanns det i västvärlden en framväxande mystik. Men de pro-
testantiska reformatorerna brännmärkte mystiken som obiblisk andlighet. Även 
inom den romersk-katolska kyrkan fick ledande mystiker lida under motreforma-
tionens inkvisition8. Reformationen ledde till en mera realistisk syn på Gud. Ef-
tersom både katoliker och protestanter hävdade att ”bibeln faktiskt var sann i varj
detalj”, (Armstrong, 1993, sid 326), så ledde detta till att det blev nästan omöjligt 
för många att omfatta den kristna läran. Under upplysningen så ”överger de krist-
na … i praktiken mystikernas fantasieggande Gud och söker upplysning hos för-
nuftets gud.”(Ibid, sid 327) 

e 

                                                

 
Det inre livet har fått stå tillbaka för läran. Idag kan vi se en större öppenhet mel-
lan den mystika traditionen och den mera läromässiga. 
 

 
8 Inkvisitionen (lat), Undersökning. Inkvisitionen var en domstol som spårade upp och dömde s.k. 

kättare, personer som i sin lära avvek från den romersk-katolska kyrkan. (Lundborg, 1996) 
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3.2 DEN KRISTNA MYSTIKENS SJÄL 
 
”En religion utan mystik är inte mer än en ideologi. Någon har sagt 
att mystiken är varje religions rot och samtidigt dess skönaste blomma 
och härligaste frukt.” (Bischofberger & Eklöf, 1986, sid 16) 
 

En människas erfarenhet av enhet med Gud beror inte på att hon har den rätta lä-
ran eller tillhör den akademiska eliten. Det räcker enligt E. Bischofberger och C. 
Eklöf som författat boken Guds födelse i människan från 1986, att ha ”ett ödmjukt 
hjärta”. Vägen till Gud går genom ”… att lyssna, bli stilla, att ta emot, att ge 
allt.” (Ibid, sid 14) Människan är skapad till Guds avbild. Djupt inne i människan 
är Guds avbild präglad. Gud och människa var ett. Men någonstans på vägen har 
gemenskapen med Gud brutits. ”Det är för att åter öppna porten till det förlorade 
gudsriket i oss som Jesus levde, verkade och dog.” (Ibid, sid 15) 
 
Den kristna mystikens väg genom historien fram till våra dagar har trampats av 
många mystiker. Varje människa har sin egen unika vandring tillbaka till den inre 
trädgården där ett möte med den uppståndne frälsaren Jesus Kristus kan ske. Bil-
den av vårt inre som en trädgård har jag hämtat från Per Mases bok Den inre 
trädgården. En trädgård måste ju vårdas och efter vintern ska det sås nytt där det 
gamla har dött. Det ska gödslas och spridas ut näringsriktig jord. Plantor ska tuk-
tas. När sedan vårsolen börjar lysa och regnet falla så får trädgården ta emot allt 
som krävs för att den ska blomstra. Vi människor kan alltså själva skapa goda 
förutsättningar för ett möte med det Gudomliga genom att vårda vårt inre liv. 
(Mases, 1998) 
 
Kända mystiker som gjort sin inre resa har också dokumenterat sina erfarenheter. 
Deras inre pilgrimsfärd kan få vara vägvisande för den splittrade nutidsmänni-
skans sökande efter mening och helhet. Vilka vägar använde den kristna kyrkans 
mystiker för att lära känna sitt inre och disponera sig för ett möte med Gud? 
 
En mystiker som använde sig av flödesmeditation, eller objektinriktad meditation 
som det vanligtvis benämns bland dom kristna, var Ignatius av Loyola, jesuitor-
dens grundare. År 1548 gav han ut en handbok med namnet Andliga övningar. I 
den finns det två ignatianska meditationsmetoder. De kallas för de ”tre själskraf-
ternas” och de ”fem sinnenas metod.” ”Övningarna gick ut på att med hjälp av 
föreställningsförmågan, minnet, tanken och viljan åstadkomma ett känslomässigt 
engagemang, vars mål var Kristi efterföljelse i liv och gärning.” (Geels, 1985, sid 
205) I inledningen av boken säger Ignatius att människan är skapad för att älska, 
lovprisa och tjäna Gud och därigenom bli fri. Genom meditationer över Jesu liv, 
hans födelse, passionsdramat, hans himmelsfärd osv. överlåter man sitt liv och 
hela sin varelse till Gud och söker hans ledning i alla valsituationer som uppstår 
dagligen. ”Det gäller att med de inre sinnena närvarandegöra en episod ur evan-
gelierna eller Jesu person, och detta inte bara genom att skapa inre bilder som 
man betraktar liksom utifrån, med en viss distans, utan man skall aktivt delta i det 
inre skeendet.” (Bischofberger & Eklöf, 1986, sid 59) Ignatius uppmanar till fli-
tigt användande av sinnesfunktionerna. Man ska se de bibliska platserna, höra vad 
Jesus säger, smaka och känna lukten av Guds oändliga mildhet och ljuvlighet. 
(Bischofberger & Eklöf, 1986) 
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Den ignatianska meditationen ska leda till kristuslikhet och till att lära sig att kän-
na igen Guds vilja i livet. 
 
Dr Fontana säger i Meditationshandboken från 1992, att övningarna fortfarande 
har sin giltighet och trots att den präglas av ett föråldrat synsätt och att det finns 
inslag av både självgissel och antifeminism så är den en kraftfull meditationsme-
tod. 
 
Teresa av Avila och Juan de la Cruz som på svenska heter Johannes av Korset är 
två representanter för den objektslösa meditationen. I kristen tradition kallas den 
för kontemplation eller djupmeditation. Både Teresa och Johannes tillhörde kar-
meliterorden i Spanien på 1500-talet. De gick i spetsen för en reformation av or-
den. (Geels, 1985) 
 
Det som Teresa blivit mest känd för är hennes beskrivning av bönens olika stadi-
er. Hon liknar själen vid en borg, med många rum, koncentriskt9 ordnade. Man 
kan dela in rummen i sju grupper. För enkelhetens skull talar hon om sju våningar. 
På sjunde våningen ligger själens centrum där Gud bor. De olika stegen mellan 
våningarna tas med hjälp av bönens utveckling och fördjupning. Målet är nått när 
människan varaktigt förenar sig med Gud. Detta kontemplativa10 tillstånd liknas 
vid ett äktenskap. (Bischofberger & Eklöf, 1986) Jag ska kortfattat redogöra för 
de olika våningarnas kännetecken. Jag kommer då att använda mig av Antoon 
Geels komprimerade sammanfattning av dessa: 

 
Det första stadiet är att öppna dörren till borgen. Detta sker med 
hjälp av bön. Men på denna våning har människan svårt att be. Hon 
gör det bara någon gång och har därvid uppenbara svårigheter att 
samla sig. 
 
Den andra våningen i borgen medför ett val: Människan har fått en li-
ten förnimmelse av nådens ingivelser, men bejakar dem inte helt. Och 
detta upplevs med sorg. I denna situation är det bra att träffa andra 
människor som befinner sig i samma situation, skriver Teresa. 
 
När valet är gjort träder man in i borgens tredje våning, som präglas 
av daglig inre bön. Det är på detta plan det kan vara lämpligt att fö-
reställa sig bestämda perioder ur Jesu liv. Uppgiften är att gå in i ett 
inre okonstlat samtal med Jesus. 
 
Dessa första tre stadier präglas av aktivitet, aktiv bön. När vi kommer 
till den fjärde våningen inleds samtidigt en fullkomligt ny fas. Männi-
skan är nu passiv eller mottaglig för Guds handlande. Teresa talar 
här om ’vilans bön’, som oväntat kan överrumpla människan. Det är 
först nu den bedjande kommer förbi sitt empiriska jag och upplever 
det ’sanna andliga jagets djupdimension’. Men detta går inte fridfullt 
till, även om detta bönetillstånd präglas av frid och glädje. Människan 
är samtidigt splittrad – Guds dragning är nämligen ännu inte stark 

                                                 
9 Koncentrisk betyder med gemensam medelpunkt 
10 Kontemplation, (lat), fördjupande, försjunkande i Gud. Ordet används om en personlig övning i 

att nalkas den gudomliga verkligheten. (Lundborg, 1996) 
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nog för att ’gripa tag’ i hela människan. Viljan dras inåt, men för-
stånd, minne och fantasi arbetar utåt, mot världen och sinnesförnim-
melserna. 
 
Först på den femte våningen grips hela människan av Gud. Teresa ta-
lar här om föreningens bön. I outsäglig glädje återfinner människan 
sig själv i Gud. På detta stadium gäller Augustinus ord: ”Gud är mig 
närmare än vad jag själv är.” 
 
Den sjätte våningen är extasen, då man inte längre påverkas av värl-
den. De yttre sinnena (syn, hörsel, känselsinne osv.) är som förlama-
de. 
 
Den sjunde och sista våningen kallas den andliga förmälningen, då 
Gud förenar sig med själens djupaste kärna, med anden. Till skillnad 
från våningarna fem och sex är det här inget hastigt besök av den Äls-
kade, utan ett permanent tillstånd. (Geels, 1985, sid 207-208) 
 

Johannes av Korset är en av världslitteraturens stora lyriska diktare. Johannes var 
en praktisk man som genom att visa på den smala vägen snabbt ville få människor 
till målet. Han visar på vad människan kan göra själv genom askes och frigörelse 
för att nå målet. Detta beskriver han i sitt verk ”Bestigningen av Berget Karmel”. 
När så människan själv frigjort sig genom att börja gå på reningens väg så kom-
mer Gud henne till mötes och för henne från sinnenas plan till andens plan. Denna 
smärtsamma process redogör han för i sitt verk ”Själens dunkla natt”. Jag ska re-
dogöra lite närmare för vad som kännetecknar de tre gradvisa övergångarna i ”sjä-
lens dunkla natt”. Denna sinnets natt som Gud för en människa in i kan man kän-
na igen anser Johannes. (Hof & Stinissen, 1972) 
 
Det första tecknet är att man inte kan känna glädje eller tillfredsställelse över vare 
sig skapelsen eller Gud. ”Ty när Gud försätter själen i den dunkla natten för att 
torka ut de sinnliga lustarna och rena henne från dem, så tillåter han inte att hon 
finner glädje i någonting alls” (Ibid, 1972, sid 278) 
 
Det andra tecknet vid sinnenas rening är att människan känner oro och ångest in-
för sin situation. Hon tror att hon inte lever för Gud och att gudslivet stagnerat. 
 
Det tredje tecknet är att Gud inte längre meddelar sig genom sinnena. Detta gör att 
människan inte längre vill meditera eller reflektera över andliga frågor. Johannes 
använder här bilden av en målare som vill porträttera en människa som hela tiden 
vänder och vrider på sig. Det bästa hon kan göra är att låta bli att meditera. Då får 
den store Målaren möjlighet att göra färdigt sitt verk. Den rekommendation som 
Johannes ger i detta läge är att inte oroa sig. Han menar att nu för Gud över initia-
tivet hos människan från sinnevärlden till andens värld. Det är därför som sinne-
världen befinner sig i en sån torka. Fantasin har inte i detta läge någon stödjepunkt 
i sinnevärlden. Nu börjar Gud att meddela sig med själen på ett nytt sätt. Inte ge-
nom själen, inte genom resonemang utan ”medelst ren ande, varvid det inte längre 
existerar något successivt tänkande. Denna förbindelse mellan själen och Gud 
äger rum i den enkla kontemplationens akt.” (Ibid, sid 280) 
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Mycket mer finns att säga om dessa tre spanska mystikers Gudserfarenheter. Men 
jag tror att jag fått med så pass mycket att man kan se mönster och förstå de pro-
cesser som dom har velat påvisa. 
 
Från den ortodoxa östkyrkans fäder finns också bidrag av kristen djupmeditation. 
I ett kloster på berget Athos i Grekland uppstod den sk. hesykastiska rörelsen. 
(Geels, 1985) ”Det grekiska ordet hesychía betyder icke-verksamhet, ostördhet, 
stillestånd, tystnad, frid och själens vila.” (Bischofberger & Eklöf, 1986, sid 82) 
Detta ord sammanfattar på ett nyansrikt sätt innebörden av den hesykasmiska bö-
nens innebörd. Bönen brukar också kallas för Jesusbönen eller hjärtats bön. Den 
hesykasmiska bönen har använts ända sedan de första århundradena efter Kristus 
av kyrkans fäder i de östliga medelhavsländerna. I de äldre skrifterna finns ett 
gemensamt arv för både öst och västkyrkan eftersom den då ännu inte blivit splitt-
rad. (Rodhe, 1983) I en av de mest spridda skrifterna ges anvisningar hur man ska 
upprepa frasen: ”Herre, Jesus Kristus, förbarma dig över mig.”. Det talas mycket 
om att föra ned bönen i hjärtat. Bönen anpassas till andningen. 

 
”Den ska ständigt leva i oss, följa oss såsom andningen.” (Ibid, sid 
20) Skrifterna säger att ”sanningen finns bortom alla tankar, föreställ-
ningar och begrepp, hur stillhet och tystnad måste övas, hur upplevel-
serna under den tysta meditationen kan komma och gå och att man 
inte bör fästa någon uppmärksamhet vid vad man då i sitt inre hör och 
ser.” (Ibid, sid 23) 
 
”Genom att samla sinnet kring en enda tanke, i detta fall åkallandet 
av Herren Jesu namn, så blir denna stilla bön i samklang med and-
ningen en väg till kontemplation.” (Rodhe, 1983) 
 

3.3 DAGENS MYSTIKER 
 
Vad har då dagens kristna mystiker att säga oss om den mystika vägen? Jag kom-
mer i denna del av uppsatsen att uteslutande utgå ifrån trappistmunken Thomas 
Merton och karmelitermunken Wilfrid Stinissens böcker samt ifrån mina intervju-
er med retreatledaren Per Mases och prästen och författaren Ted Harris. 
 
Ted Harris menar att det är kärleken som är mystikens djupaste erfarenhet. Och 
med kärlek menar han då kärleken ”… som något slags kreativt ansvarstagande 
att i varje ögonblick så måste man ta sig an de utmaningar som finns runt om-
kring”. Detta tycker jag är intressant. Stinissen säger i boken Vandring till san-
ning från 1987 att ”Guds namn är Jahve, dvs ”jag är”. Gud talar om sig själv i 
presens”. (Ibid, sid 13) Han menar att för Gud så är all tid ett evigt nu. Men hur är 
det med oss nutidsmänniskor? Hur mycket lever vi i nuet? ”Vi är så måna om att 
inte förlora tid att vi hoppar över nuet och rusar från det förflutna direkt in i 
framtiden”, anser Stinissen. (Ibid, sid 167) Vidare säger han att människan behö-
ver stanna upp och lära sig leva i nuet. I nuet finns Gud, i nuet kommer människan 
allt eftersom att upptäcka hans liv, och att det är lätt att lyssna till Gud när man är 
närvarande i nuet. (Ibid) 
 
Harris säger att det för nutidsmänniskan handlar om att hitta tid för vila och re-
flektion. Den splittring som många upplever idag kanske beror på att man inte 
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väljer bort aktiviteter. ”Vi människor har begränsningar. Vi kan inte vara över-
allt.” Kanske det är problemet med den splittring så många upplever. Det gäller 
att prioritera bort saker för att få tid till sitt inre säger Harris. 
 
Något som mystiker i alla tider har betonat starkt är behovet av avskildhet och 
tystnad. ”Vi måste lära oss umgås med oss själva innan vi kan umgås med andra 
människor och med Gud” säger Merton i boken Resa i den inre verkligheten från 
1955. Han säger att människan behöver hålla sina aktiviteter på en nivå där hon 
lugnt och förnuftigt kan tänka över sina handlingar. Harris pekar på hur klostervä-
sendet fungerar. I klosterlivet så varvas arbete och bön; aktivitet och vila. Då finns 
också tid till eftertanke. Till och med Gud, säger Harris, skapade endast under sex 
dagar (symboliskt). Sedan vilade han. För att återhämta kraften men också för att 
kolla hur resultatet av det han skapat blivit. Harris påpekar att ”idag så talar vi 
väldigt mycket om projekt och utvärdering”. Det menar han är i princip samma 
sak som i klostren, men då heter det arbete och bön. Så på något sätt är utvärde-
ring en andlig verksamhet. Man har gjort någonting och frågar sig om det var bra. 
 
Nu har dessa mystiker talat om värdet av att leva i nuet och om värdet av tystnad 
och avskildhet. Men vad kan jag möta i mitt inre? 
 
Per Mases menar att människan behöver ett rotfäste av tillit. Hon har ”behov av 
förtroende i det oändliga”. Han anser att detta behov är så djupt rotat i människan 
att om hon förnekar det så blir hon olycklig. När människor söker efter sin djupas-
te identitet så är det tilliten som ska leda dom dit. Mases säger att Guds enda av-
sikt är kärlek. ”Det är det som ökenfäderna vet … Man går ut i öknarna för att 
vara inför den kärleken och hitta sin djupaste identitet. Det är alltså tilliten som 
driver dom.” Människan har ett stort behov av att vara älskad. Inte på grund av 
sina prestationer utan för att hon är den hon är. Människan måste hitta ett rotfäste 
där hon kan vila ut i att Gud är kärlek och att avsikten med hennes liv är kärlek. 
Mases hänvisar till jesuitordens grundare Ignatius av Loyola där han säger att 
”varje gång du går in i tystnaden, gör dig då medveten om att du är älskad med 
en oändligt mycket större kärlek än du anar.” (Intervju) 
 
Det är genom tilliten till Gud som människan kan föras av Gud till kontemplation 
säger Mases. Det räcker inte med vissa tekniker för ett möte med Gud. Man kan 
framkalla ”… en viss vila och frid, men det är inte denna frid som utgör den krist-
na bönens väsen. Tekniken kan vara till hjälp för att öppna den inre människan, 
för att göra henne mottaglig och disponibel. Om sedan Herren uppenbarar sig, 
gör han det oberoende av människan.” (Stinissen, 1978) 
 
Det som mystikerna ser som ett mål är den omdanande gudsföreningen; när den 
aktiva bönen övergår till passiv bön, eller från en talande och tänkande bön till en 
lyssnande bön. När meditationen övergår till kontemplation, ett försjunkande i 
Gud, så kan Gud på allvar börja sitt skapande verk i en människa. Kontemplativ 
bön förutsätter att jag ger mig till honom. Skillnaden är enorm mellan att själv 
använda sina själskrafter till att låta Gud använda dom. Det är här all kamp kom-
mer in, när Gud gör ett verk i en människa så att hon förlorar sitt eget jag och i 
denna process finner sig själv i Gud. (Ibid) 
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Per Mases pekar på den stora skillnaden som finns mellan buddistisk mystik och 
kristen mystik. Den buddistiska vägen är ”… en befrielse från själavandringen 
som är själva lidandets problem i Asien.” I den kristna mystiken är livet en gåva. 
Livet väntar på sin fullkomning. ”Identiteten ska inte upplösas, gå ut i en tomhet 
utan ska fullkomnas i kärleken. Det är ju väldigt olika. Livet är en kallelse, ett 
uppdrag.” (Intervju) 
 
Stinissen säger i boken En bok om kristen djupmeditation från 1978, att kristen 
kontemplation inte leder till ett uppgående i ett opersonligt universum. ”Det är 
tvärtom så att föreningen med Gud står som garant för personlighetens utveck-
ling. Eftersom Gud själv är personlig, gudomliggör han människan enligt sitt eget 
sätt att vara. Ju mer människan förenas med Gud, desto mer blir hon person.” 
(Ibid, sid 18) I boken utvecklar Stinissen ett intressant resonemang om att Gud 
som är en, ändå kan vara tre. Nya testamentet visar oss hur Guds inre väsen är 
sammansatt. Han menar att det finns tre personer inom gudomen med inbördes 
relationer. Alltså är Gud i sig själv en levande gemenskap. 
 
Vidare menar Stinissen att ju mer man tränger in i de asiatiska religionerna, desto 
mer förstår man värdet av treenigheten. Guds enhet är inte upphöjt över alla rela-
tioner, utan är i sig själv relationer. Han liknar Guds treenighet vid en atom. ”man 
tänkte att atomen var den sista, odelbara enheten, men i verkligheten är den, som 
man senare upptäckte, en värld av relationer.” (Ibid, sid 17) 
 
Jag frågade Ted Harris och Per Mases om vad en mystiker har uppnått som kan 
vara värt att sträva efter. 
 
Ted Harris menade att det är mötet med Gud, som är kärlekens källa, godhetens 
källa och livets källa. Och den här kärleken, den här godheten som man känner 
från Gud påverkar hela ens liv. 
 
Per Mases svarade genom att berätta om Moder Teresa. När systrarna blev kallade 
för socialarbetare så svarade hon: ”Kalla oss inte för socialarbetare, vi är kon-
templativa.” Hela deras livsrytm går ut ifrån en stillhet, en förankring i Guds kär-
lek. Det är därifrån de hämtar sin motivationskraft för sitt arbete. Per avslutar in-
tervjun med att citera ett gammalt ord: ”Gud verkar när vi vilar i honom.” 
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4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH ANALYS 
 
Enligt de kristna mystikerna själva förefaller det som att nutidsmänniskans vikti-
gaste behov är att bli funnen i Gud. Men de pekar samtidigt ut en väg till detta 
som inte verkar alldeles lätt. ”För att få något så måste man också ge” är en devis 
som tycks gälla. Vägen börjar enligt många mystiker med att stanna upp och göra 
ett val. Nutidsmänniskan är så mån om att inte förlora tid att hon hoppar över nuet 
och rusar från det förflutna direkt in i framtiden anser Wilfrid Stinissen. (Stinis-
sen, 1987) Första valet verkar vara att stanna upp och upptäcka nuet. I nuet finns 
möjligheten till förändring, inte i framtiden eller i det förflutna. 
 
Jag tror att Ted Harris har rätt när han säger att människan måste prioritera bort en 
del av sina aktiviteter för att få tid till sitt inre. I det här kreativa ansvarstagandet 
som Harris talar om i intervjun så tror jag att tid till vila och eftertanke är ett 
grundläggande ansvarstagande. Många människor idag tänker nog att ”visst vore 
det skönt att stanna upp och upptäcka nuets möjligheter. Men det är ju omöjligt, 
det är hela tiden något på gång.” Och så resignerar man inför sin situation. Men 
faktum kvarstår: ”Vi måste lära oss umgås med oss själva innan vi kan umgås 
med andra människor och med Gud.” (Merton, 1955, sid 136) 
 
Jag ser det här sökandet inåt som en väg med olika anhalter. Första anhalten är att 
jag ger mig tid till vila och rekreation. Vill jag gå ett steg ytterligare så kan jag i 
denna vila söka mig inåt och möta mig själv. Här finns möjligheten att upptäcka 
vem jag är. 
 
Det är när jag tar nästa steg som den kristna mystiken kommer in i bilden. Jag kan 
naturligtvis nöja mig med föregående två anhalter. Men om jag vill gå vidare till 
nästa anhalt så måste jag också släppa kontrollen om mitt liv. Jag måste nu lita på 
att Gud är god och kärleksfull och att han vill mig väl. Per Mases talade om tillit. 
Visst ligger det något i det. Jag vill inte följa någon som jag inte litar på. Det är 
nog samma med Gud. I den här tystnaden och avskildheten som mystikerna talar 
om så måste det finnas tillit. Annars tror jag att man ”knyter sig” och då sker hel-
ler inget möte med det transcendenta. 
 
Det finns en dubbelhet i västerlandets syn på den fysiska kroppen. I väst så är 
kroppens yttre mycket viktigt. Skönhet och muskler betyder väldigt mycket, me-
dan kroppens betydelse för den inre skönheten eftersatts rejält. Det gäller för både 
västerlandets kristna och dom sekulariserade. Här verkar det som att vi har myck-
et att lära av östlandet. I traditioner där kroppsliga övningar som t.ex. meditation 
förekommer så är det också vanligare med mystika upplevelser. Den protestantis-
ka kyrkan har nog fortfarande mycket att lära av andra religiösa traditioner på just 
det här området! 
 
De positiva effekter som meditation ger utövarna är intressant att titta på. Jag tän-
ker då särskilt på att koncentrationsförmågan ökar och att det också är en träning i 
att leva i nuet, att ta tillvara på nuet. 
 
I kapitlet som behandlade religiösa tekniker inom religionerna så redogjorde jag 
för sensorisk deprivation och sensorisk överstimulering. I ett tillstånd, när man är 
”tömd” på intryck i medvetandet, så kan en själslig klarhet uppstå. Detta tillstånd 
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förklarar bara förutsättningarna för mystika upplevelser men säger inget om ifall 
tillståndet kan leda till ett verkligt eller inbillat möte med det transcendenta. 
 
Det finns mystika riktningar inom alla de stora världsreligionerna. Behovet att få 
ett eget personligt möte med det transcendenta är lika inom alla religionerna. När 
jag tittade på tekniker och vägar för att disponera sig för det transcendenta så upp-
täckte jag att Dr Fontana troligtvis har rätt när han säger att det finns ”… ett bak-
omliggande mönster bakom alla tekniker och att det som förenar dem är långt 
viktigare än det som skiljer dem åt.” (Dr Fontana, 1992, sid 61) Det finns mycket 
som liknar varandra i de olika religionernas mystik. Det är inte bara andningstek-
nik, sittställningar och andra yttre hjälpmedel utan också inre skeenden i männi-
skan. Exempel på likheter är t.ex. att jagets begränsningar minskar i mötet med 
det transcendenta och i stället växer en osjälvisk kärlek fram. Människans sam-
mansmältning eller uppgående i det transcendenta kanske är mer lika än vad de 
olika religiösa språkens möjligheter tillåter? Mystiker i alla religioner betonar 
kärleken som något väsentligt. 
 
Vid religiösa visioner får människor starka mystika upplevelser där den religiösa 
miljön spelar en avgörande roll. Religiösa visioner refererar ju till våra sinnen och 
är därför inte en mystik enhetsupplevelse. Dessa upplevelser kan få långtgående, 
bestående konsekvenser för den som gjorde erfarenheten. Upplevelsen ”stämmer” 
med den miljö i vilken den skedde. Därför kan också upplevelser i olika religioner 
få olika karaktär. Här tror jag att vi måste visa varandra respekt religionerna emel-
lan. Vi kanske har svårt för vissa uttryckssätt en annan religionsutövare använder 
men respekten bör leda oss till att tränga förbi fördomar och fråga efter den djupa-
re betydelsen för uttryckssättet. Det är bra när människor från olika religioner kan 
mötas och ”befrukta” varandra utan att för den skull ge avkall på sin egen religi-
ons särprägel. Det finns något gott i varje religion. 
 
Asketism är ett ord som vi nutidsmänniskor möter väldigt sällan. Det första som 
jag tänkte på när jag hörde ordet var en utmärglad eremit11 som inte unnar sig 
något av detta livets goda. Enligt Martin Lönnebo är istället asketism en ”övning i 
att leva ett helt och äkta liv.” (Frälsarkransen, 1996, sid 44) Att öva sig i att lägga 
bort egoism, till att i stället göra sånt som föder fram positiva egenskaper i person-
ligheten är ju bra. Men det är inte lätt att ändra negativa vanor. Det har ju sitt pris. 
Ofta är vi människor bekväma och väljer den lättaste vägen. Ted Harris påpekade 
i intervjun att man skulle öva sig genom att befria sig själv från negativa krafter. 
 
Något som verkar vara viktigt i en människas sökande inåt är motivet. Varför me-
diterar eller ber jag? Är det för att söka upplevelser? Är det för att hitta en balans i 
livet? Är det för att bli något? Motivet bestämmer nog vart mitt sökande landar. 
Mases nämnde i intervjun om domedagssekten i Japan. Här ledde inte meditatio-
nen till något positivt. 
 
För mig personligen så låter ordet meditation mera tekniskt än ordet bön. Jag 
tycker absolut inte att det är ett negativt ord men lite mera ensamt. Ordet bön är 
för mig mera relation. Nu är naturligtvis verkligheten bakom orden viktigare. När 

                                                 
11 Eremit (grek), enstöring, person som dragit sig undan världen för att leva i bön och andakt. 

(Lundborg, 1996) 
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tekniker används för att nå en transcendent upplevelse så används de ju mer eller 
mindre medvetet. Jag tänker mig att det är nog som i en kärleksakt. Om jag som 
älskande hela tiden skulle vara upptagen av vilken teknik jag använde så skulle 
det störa kärleken. Tekniken finns förstås där men det är kärleken som får styra 
mitt handlande. Mitt sinne är vänt mot den jag älskar. 
 
Jag tror att det krävs mer än teknik för att nå ett möte med Gud. Om nu Gud är 
person så har han alltså en vilja. När vi försöker nå Gud endast genom metoder 
eller vi försöker utröna honom genom vetenskapliga metoder så tror jag att män-
niskan är inne på helt fel spår. Jag tror Gud har sina egna premisser för hur ett 
möte med honom ska ske. Mases säger att kärleken är det enda motivet. Då måste 
det vara Guds kärlek. Jag tror att ett möte med Gud kan ske bara därför att Gud 
vill det. Jag måste inte själv prestera en kärlek till honom. Hans kärlek för mig 
räcker för att ett möte ska kunna ske. Och i den kärlek som Gud ger människan 
kan en tillit till honom skapas. Den kärleken kan jag få möta i mitt sökande inåt. 
 
Det har gjorts olika försök att kategorisera mystika upplevelser. Den variant som 
jag har redogjort för i uppsatsen är religionsforskaren Roland C Zæhners typolo-
gisering. Jag tror att det är som en del forskare säger att människor i sin tolkning 
av dessa upplevelser styrs av sin kulturella och religiösa kontext. Men i grunden 
finns en genuin gudomlig upplevelse som lämnar outplånliga spår. Om upplevel-
sen är panenhenisk, monistisk eller teistisk12 spelar mindre roll. Ofta går nog des-
sa olika typer av upplevelser in i varandra. 
 
En av William James kriterier för en mystik upplevelse är att mystikern upplever 
sig i händerna på en makt utanför sig själv. Jag tror inte på detta! Jag tror att Gud 
bor i människans inre och det är där som detta möte oftast sker. Vart är Gud? Hur 
stor är Gud? Det kan vi inte svara på. Men i bibeln står det att Gud bor i ett öd-
mjukt hjärta och i en förkrossad ande. (Jesaja, kap 57:15) När mystiker talar om 
Gud så säger de att vi är i Gud men samtidigt att Gud är i oss. Det är säkert sant 
både ock. 
 
Något jag lade märke till vid mina två intervjuer var att båda intervjuade betonade 
att det handlade om mystika erfarenheter, inte upplevelser. De tyckte att upplevel-
ser ligger på ett ytligare plan. Jag tror att jag förstår vad de menar. En erfarenhet 
är mer än en upplevelse. Jag kan uppleva något utan att det ger mig en bestående 
erfarenhet. En erfarenhet är av mer bestående art. Man brukar ju säga att det är av 
erfarenheterna man lär sig. Och sedan kommer också motivet in i bilden. Det kan 
vara ytligt att söka Gud bara som en upplevelse. Som en kick! För en mystiker 
handlar det om något djupare än så. 
 
Är mystiker obotliga individualister? Mycket av vad som skrivs om mystik verkar 
handla om den enskilde mystikerns inre liv. Men om det inre livet inte leder till 
konkreta, påvisbara värdeförändringar och ökad empatisk förmåga så är det nog 
inte mycket att ha. 
 
En av Staceys sju kännetecken, för en mystik upplevelse, är en upplevelse av odif-
ferentierad enhet i individens medvetande. Upplevelsen eller vetskapen om all-

                                                 
12 Se förklaring till orden panenhenisk, monistisk och teistisk på sid 9 i uppsatsen. 
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tings enhet verkar påverka mystikerns liv på djupet. Det förefaller som att man får 
en kärleksfullare syn på tillvaron. Det är inte bara den egna personen som blir 
viktig. 
 
Jag gillade Wilfrid Stinissens förklaring av Guds treenighet. Att Gud i sig själv, i 
sitt eget väsen är en evig relation, en evig gemenskap. Så Gud säger alltså: ”Väl-
kommen in i gemenskapen.” 
 
Jag har börjat fundera på; vad är egentligen en individualist? Jag har kollat ordets 
innebörd i en ordbok och där stod; ”en som håller på den enskildes rätt; en som 
går sin egen väg.” (Malmström, 1991) Här talas bara om individens egen rätt och 
väg. Enligt denna vedertagna definition så är en individualist rätt så egensinnig. 
Men är det verkligen så. Jag har hittat ett citat av Malle Jöever där han säger föl-
jande: 

 
”Individualism hämtar sin näring ur människans inre, ur tankar, 
känslor och värderingar. Till skillnad från egoism söker och finner 
den sin fullbordan i samspel mellan andra individer. Detta är det nya. 
Detta är drivkraften i den solidariska individualismen som är en för-
utsättning för framtida utveckling. För att inte säga överlevnad.” 
(Friman, 1996, sid 30) 
 

Jag tycker det är relevant för uppsatsens frågeställning att fundera igenom indivi-
dens roll i den kristna mystiken. För många är individualism någonting fult. Man 
sätter nästan ett likhetstecken mellan individualism och egoism. Men när Malle 
Jöever säger att människan hämtar näring ur sitt inre, från känslor, tankar och vär-
deringar och söker sin fullbordan i samverkan med andra individer så tycker jag 
att han lyfter upp individualitetens betydelse på ett högre plan. Jag går tillbaka till 
ordlistan och kollar ordet individualitet och där står; egenart, personlighet. Det är 
vad det handlar om! Om man sätter in ordet individualitet i citatet ovan istället för 
individualism så stämmer det. Jag tror att genom att möta sig själv, bli klar över 
vad man vill och vem man är så blir man en hel människa. Den kristna mystiken 
säger att varje människa är unik. Den personlighet jag har utvecklas i mitt möte 
med mig själv och med Gud. Stinissen menar ”… att föreningen med Gud står 
som garant för personlighetens utveckling. Eftersom Gud själv är personlig, gu-
domliggör han människan enligt sitt eget sätt att vara. Ju mer människan förenas 
med Gud, desto mer blir hon person.” (Stinissen, 1978, sid 18) 
 
Om man tittar tillbaka på ökenfäderna som levde under kristendomens första år-
hundraden så gick vägen för många av dem ifrån ett eremitliv till ett gemenskaps-
liv i kloster. Här får individualiteten ”… sin fullbordan i samspel mellan andra 
individer.” (Friman, 1996) Stinissen säger att människan gudomliggörs efter Guds 
eget sätt att vara. Om nu Gud i sin egen person är relationer så måste rimligtvis 
människor som formas av honom bli gemenskapssökande. Jag tror att splittringen 
inom människan idag är ett större hot mot mänskligheten än vad individualismen 
är. En sann individualitet leder till helhet och gemenskap. 
 
I boken Mystikens psykologi så skriver Tor Andræ om religionens tre huvudmo-
ment och att alla tre momenten hör ihop i ett sunt fromhetsliv. (Andræ, 1925, sid 
23) Dessa tre huvudmoment är: 1. Det institutionella och historiska. 2. Det teore-
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tiska. 3. Det mystika. Det är nog ingen slump att Andræ räknar upp momenten i 
denna ordning. För många är nog traditionen och kyrkans roll det viktigaste. Där-
efter kommer behovet av en teologi. Sist kommer mötet med den verklighet som 
är religionens uppkomst! Jag tror att om man vänder på ordningsföljden så blir det 
rätta proportioner på det hela. Det är idag en utveckling åt det hållet. Människor 
frågar efter Gud idag. Kyrka, tradition och teologi blir då en andrahandsfråga. 
Men andrahandsfrågorna är ju inte oviktiga för det. Vi måste nog sätta namn och 
skapa former för det vi upplevt. 
 
Men visst är den kristna mystikens själ vacker! Mystikens språk är mer uttrycks-
fullt. Ungefär som när du går ut i naturen och upplever den. När du upplever natu-
ren kan du beskriva den med en uttrycksfullhet som är större och med mer inle-
velse än den som sitter inne i ett rum och tänker sig naturen. 
 
Jag tror att den kristna mystiken handlar om människans hela tillvaro. Den går 
inte att begränsa till stunder av bön eller kontemplation. Guds närvaro och ledning 
finns alltid där. Överlåtelsen till Gud är något som sker kontinuerligt. Allt efter-
som kan min relation till Gud fördjupas. Johannes av Korset beskriver en smärt-
sam förändringsprocess i ”Själens mörka natt”. I den processen är det Gud själv 
som handlar. Gud kan nog låta människor få gå igenom svåra perioder som den 
Johannes av Korset upplevde. Men det leder till något gott; till ett uppgivande av 
jaget, där människans eget inte längre står hindrande för föreningen mellan Gud 
och människa. 
 
Så vad har då den kristna mystiken att ge nutidsmänniskan? Jag tror att många 
mystiker genom tiderna skulle svara: Ett möte och en gemenskap med en levande 
Gud i vilkens kärlek människans sanna identitet kan blomma ut. 
 
När mystiker talar om unio mystica, föreningen med Gud, så finns det alltid en 
väg dit. Gud ”skräddarsyr” nog vägen dit för varje människa. 
 
Det som för mig personligen betytt mest av ny kunskap och nya perspektiv är 
upptäckten av den mystika världen bortom sinnets funktioner, bortom begrepps-
världen. Religiösa visioner på sinnets plan var för mig bekant sedan förut. Jag har 
också fått en ökad respekt för andra religioners mystik. Tanken på att Gud i sig 
själv är relation och att individens fullkomnande leder till gemenskapstörst var 
någonting som jag tycker verkar sunt. 
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5 BILAGOR 
 
5.1 BILAGA 
 
Intervjufrågor 
 
Varför behöver nutidsmänniskan söka sig inåt? 
 
Hur vill du beteckna nutidsmänniskans identitet? 
 
Enligt den egyptiske ökenfadern Johannes Cassianus så är det ”hjärtats renhet” som ger möjlighet till 
djupare andlig kunskap. Måste inte det innebära att hela mitt liv är involverat i att få andlig kunskap. 
Tror du att nutidsmänniskan är beredd till detta, eller är kristen mystik förunnat ett fåtal som är beredd 
att leva i överlåtelse till Gud? 
 
Har dagens kristna mystiker samma budskap som ökenfäderna hade eller ser budskapet annorlunda ut 
idag? 
 
Hur vill du definiera kristen mystik? 
 
Är det viktigt att söka avskildhet och tystnad? 
 
Hur vill du karaktärisera den kristna mystikens djupaste erfarenheter? 
 
Finns det metoder för att utveckla sina inre egenskaper? 
 
Kan man disponera sig för en religiös upplevelse. I så fall hur? 
 
Hur stor roll spelar tekniken in i djupmeditation? 
 
Det finns mystiker som lägger stor tonvikt vid disciplin och askes. Varför är det viktigt? 
 
I boken: Vägen till kontemplation, sid 60, betonar Thomas Merton att det är viktigt för mystikern att 
komma under teologens kontroll och att mystikerns språk ”måste nödvändigtvis sträva efter den klarhet 
och tydlighet och precision som den katolska traditionen har utbildat och kanaliserat.” Vill du utveckla 
dina tankar om kopplingen mellan religiösa upplevelser och kyrkans teologi och tradition? 
 
Hur ser du på att kristna mystiker använder meditationsmetoder från andra religioner? 
 
Är kristen djupmeditation den främsta metoden för att lära känna sig själv och Gud? 
 
Är motivet till meditation viktigt för vart det leder utövaren? 
 
När meditation leder till ett tillstånd av objektslöshet är detta tillstånd ett slutmål eller kan detta tillstånd 
av klarhet leda vidare till olika saker? En väg kanske leder vidare till Gud, en annan väg är att vara kvar 
i detta tillstånd för att lära känna sig själv och världen? 
 
Anser du att det finns en gemensam kärna i religiösa upplevelser – en kärna som överskrider gränserna 
för olika religioner, samfund och kulturer? 
 
Är mystika upplevelser förbehållet den enskilde individen eller kan en sådan upplevas kollektivt? 
 
Vad har en mystiker uppnått, som kan vara värt att sträva efter? 
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SAMMANFATTNING


Mitt syfte har varit att skaffa mig grundläggande kunskap om vad mystik är och vad som kännetecknar mystik erfarenhet. Jag har undersökt mystika riktningar inom hinduismen, judendomen, buddhismen, kristendomen och islam. Tekniker och livshållningar som kan leda till mystika erfarenheter har jag också tittat närmare på. Min frågeställning har varit: Vad har den kristna mystiken att erbjuda nutidsmänniskan? Utifrån min frågeställning så har jag fördjupat mig inom den kristna mystiken. Som metod har jag använt mig av litteraturstudier och två stycken intervjuer. Jag har gjort jämförande studier av den information som jag erhållit genom böckerna och intervjuerna. Vid intervjuerna ställde jag öppna intervjufrågor. Jag har sökt efter det som är väsentligt inom mystiken, inte bara i vår tid utan även från tidigare generationers mystik Genom att använda mig av material från olika tider och från många källor tror jag att det ska gå att få fram det som är mystikens gemensamma arv, då med fördjupning inom kristen mystik. Det jag har kommit fram till i min uppsats är att den kristna mystiken har något att ge nutidsmänniskan. I den stillhet som mystikern har som bas för ett möte med sitt eget inre och ett möte med Gud uppfylls flera grundläggande behov: Tid till vila och eftertanke, en träning i att leva i nuet, en träning i koncentration och en möjlighet till att lära känna sig själv. Nästa steg är att släppa kontrollen över sitt liv och genom tillit till Gud låta hans kärlek få göra en människa hel. Gud formar människan efter sitt eget sätt att vara. Och Guds sätt att vara är kärlek och relation. I Guds närhet blir människan mer kärleksfull och gemenskapssökande. Jag har också funnit att det finns mycket som liknar varandra i de olika religionernas mystik. Inte bara tekniker utan också inre skeenden i människan. Behovet att få ett personligt möte med det transcendenta är lika. Jagets begränsningar minskar och en osjälvisk kärlek växer fram. Människans sammansmältning eller uppgående i det transcendenta är kanske mer lika än vad de olika religiösa språkens möjligheter tillåter. Kärleken är i alla mystika riktningar viktig. Utan att ge avkall på sin egen religions särprägel är det viktigt att i respekt för andras religionsutövning fråga efter den djupare betydelse som finns bakom olika religiösa uttryckssätt.
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1 INLEDNING


”En

av de främsta


uppgifterna i en människas

liv måste vara att bli hemmastadd hos sig

själv, att lära känna sitt eget inre och ta det i besittning,


att bli herre i sitt eget hus och där få sin bas och sin tillflyktsort.”

(Melin, 1985, sid 20)


1.1 BAKGRUND


I dagens västerländska samhälle är många människor splittrade och saknar fotfäste i livet. Samhället har blivit intensivare. Vi utsätts dagligen för en mängd intryck. TV, reklam och Internet m.m. ger oss hela tiden bilder för hur vi ska tolka livet. Jag vill kalla detta för ”snabbmat för själen”. Kanske inte så näringsriktig mat. ”Att sekulariseringen och pluralismen, som av kristna ofta uppfattats som något hotfullt, inte skulle avskaffa religionen, men tvärtom leda till dess renässans är en djärv och ovanlig tanke. Martin Lönnebo liknar moderniteten vid en svältkur som ger matlusten åter. Frågan är inte om vi ska ha religion, men vilken.” (Halldorf, 1994, sid 146) Människans identitetsutveckling har naturligtvis präglats av det snabba tempot vi lever i idag. När själen inte hinner med att sortera och reflektera över alla intryck vi får under dagen så uppstår en inre splittring. Det finns ett rop efter någonting som kan ”samla ihop” den splittrade nutidsmänniskan.

Det yttre ramverket i den kristna tron erbjuder svar på viktiga existentiella frågor. Men hur är det med den inre människan? Räcker religionens yttre ramverk, eller kräver nutidsmänniskan något mer? Den etablerade kyrkan har tyvärr alltför mycket betonat dogmer och teologi på bekostnad av det inre livet. Mycket tyder på att nutidsmänniskan kräver mer än det rent läromässiga i tron. Samtidigt som människor blir mer och mer splittrade ökar också behovet efter helhet, efter att söka sig inåt.

En väg i detta sökande inåt är den kristna mystiken. Vad innebär det att söka sig inåt? Är den kristna mystiken någonting flummigt och diffust eller kan jag i den finna svar på grundläggande behov? Är en personlig erfarenhet av Gud möjlig?


Det har genom historien funnits många mystiker. Vilket budskap har mystikerna förmedlat? Finns det ett gemensamt budskap från gårdagens mystiker och dagens, eller har budskapet förändrats genom historien? För att få svar på dessa frågor tänker jag titta närmare på mystikens väg.


1.2 SYFTE


Syftet med arbetet är att få en kännedom om vad mystik är. Då särskilt kristen mystik. Utifrån denna kännedom försöka få ett svar på vad den kristna mystiken har att erbjuda nutidsmänniskan.

1.3 FRÅGESTÄLLNING


Vad har den kristna mystiken att erbjuda nutidsmänniskan?

1.4 AVGRÄNSNING


Jag tänker skaffa mig grundläggande kunskap om vad mystik är för någonting och vad som kännetecknar mystik erfarenhet. Jag ska också titta på vilka vägar som kan finnas till mystika erfarenheter. Först översiktligt inom de stora världsreligionerna sedan ska jag fördjupa mig inom den kristna mystiken.

1.5 METOD


Jag har valt att skaffa mig en grundläggande kunskap om mystik erfarenhet genom litteraturstudier. Efter att jag skaffat mig kunskap om mystikens roll inom de olika världsreligionerna kommer jag att fördjupa mig inom den kristna mystiken. Det gör jag genom litteraturstudier och genom att göra intervjuer med personer som har kännedom om den kristna mystiken. Jag kommer att göra två stycken intervjuer. Intervjupersonerna är prästen Per Mases som har jobbat som retreatledare på S:t Davidsgården i Rättvik under många år samt prästen och teologie doktor Ted Harris. Han arbetar i Adolf Fredriks församling i Stockholm och tillhör Franciskus Tredje Orden. Båda två har erfarenhet inom det mystika området och har även skrivit böcker i ämnet. De frågor jag ställer är öppna intervjufrågor. som ska leda till ett djupare resonemang.

Jag kommer att göra en jämförande studie av den information jag får fram i böcker och vid intervjuer. Jag kommer att söka efter det som är väsentligt inom mystiken, inte bara i vår tid utan även från tidigare generationers mystiker. Genom att hämta in material från olika tider och från många källor tror jag att det ska gå att få fram något av det som är mystikens gemensamma arv, då med fördjupning inom kristen mystik.


2 MYSTIKENS ANSIKTE

2.1 MYSTIK ERFARENHET


Mystik är ett grekiskt ord som betyder hemlig. Det finns ett närbesläktat ord, myo, som betyder jag stänger: ”… jag sluter ögonen, eftersom det gäller ett område bortom mina sinnesintryck eller: jag tillsluter munnen därför att det handlar om någonting outsägligt.” (Mases, 1998, sid 51)


Just detta att mystika erfarenheter anses vara outsägbara har gjort det svårt att med vetenskapliga metoder utforska dessa. Två forskare som haft stor betydelse inom detta område är William James och Walter Stace.

William James utkom 1902 med boken The Varieties of Religious Experience. I boken försöker han att så troget som möjligt beskriva religiösa erfarenheter. I boken polemiserar James mot den medicinska materialismen. James H Leuba, företrädare för den riktningen gick till hårt angrepp mot ”allt tal om att mystikerns erfarenhet var ”ett skådande in i det transcendenta
”. (Geels, 1985, sid 21) Leuba menade att religion i stort sett var ett biologiskt fenomen och genom att påvisa upplevelsers biologiska och fysiologiska bakgrund skulle alltså de mystika upplevelsernas värde spolieras. James menade att ”bara för att man har förklarat en intensiv (religiös) upplevelses medicinska förutsättningar har man ju alls inte uttalat sig om upplevelsens religiösa värde och följder för individ och grupp.” (Ibid, sid 21) Han menade att det empiriska kriteriet endast består i vilka frukter som kommer ur den religiösa erfarenheten.

Enligt honom finns det vissa karakteristiska drag som skiljer en mystik erfarenhet från andra psykologiska tillstånd. James menade att dessa särdrag var följande fyra:

Upplevelsen är outsägbar. Den som har gjort upplevelsen har svårt att förmedla den. Det är som att förklara för en som är född blind hur det är att se. Språket räcker inte till för att förklara upplevelsen. Den mystika upplevelsen behöver inte ha varit otydlig eller förvirrad även om den är svår att beskriva. För den som gjort upplevelsen kan den ha varit klar och otvetydig. En mystiker har inte samma svårighet att förklara det outsägbara för en annan mystiker som för en ”oinvigd”.

Upplevelsen är kunskapsmeddelande. Genom den mystika erfarenheten upplever man sig ha fått kunskap. Oftast är det inte någon ny kunskap. Oftast är det så att traditionella dogmer blivit levande och gett mystikern en ny eller fördjupad innebörd.


William James menade att dessa två särdrag var de huvudkarakteristiska för en mystik upplevelse. De följande två är av underordnad betydelse.


Upplevelsen är av övergående natur. Vid upplevelsen kan mystikern känna det som att tiden står still. Allt upplevs som ett enda nu. Men en upplevelse är övergående till sin natur. En upplevelse kan vara allt ifrån några minuter, till i vissa fall, några timmar. Trots en upplevelses korta tidsrymd så kan den för upplevaren vara av betydelse för resten av livet.


Passivitet. När en mystik upplevelse pågår känner mystikern sig i händerna på en gudomlig makt utanför sig själv. Man är inte själv aktiv i upplevelsen, utan man får passivt ta emot från den transcendenta makten. Men detta betyder inte att upplevelsen inte kan ha föregåtts av en period av intensiv bön, meditation, askes
 eller andra typer av aktiviteter.

William James menar att upplevelsen i många fall kommer plötsligt, utan förvarning. (Geels, 1985)


Walter T Stace presenterade 1960 ett omfattande arbete om mystika upplevelser. I boken The teachings of the mystics så analyserar Stace det mystika området utifrån vad som skrivits genom historien av kända mystiker. Stace ville ge en fenomenologiskt objektiv beskrivning av upplevelserna. Ytterligare en bok utgavs av Stacey detta år, boken Mysticism and Philosophy. I den hävdade han att det inom olika religioner och kulturer finns en gemensam kärna i de mystika upplevelserna. Stace menade att det finns sju kännetecken för en mystik upplevelse. Dessa kallar han för den mystika upplevelsens kärna. Dessa sju kännetecken är följande:


1. Upplevelse av odifferentierad enhet i individens medvetande. I detta tillstånd är medvetandet tomt på innehåll. Medvetandet existerar men utan att personen är medveten om det. Det är bara upplevelsen som existerar.

2. Uppfattningen av tid och rum förändras. I extrema fall saknas tids- och rumsuppfattningen helt.


3. Upplevelsen uppfattas av mystikern som en objektiv verklighet. Det transcendenta upplevs som ”verkligare” än verkligheten och kan medföra en omedelbar kunskap eller insikt.


4. Känslor av glädje, frid, lycka eller välsignelse. Upplevelsen är emotionellt positiv.

5. Känsla av helighet. Man upplever det transcendenta som något mer vördnadsfullt än det profana.


6. Upplevelse av paradoxialitet. När mystikern ska förklara sin upplevelse kan det ske i termer som t.ex. bländande mörker, det outsägliga ljuset m.m.

7. Mystikern menar att upplevelsen är outsägbar. Se vad jag skrev tidigare om outsägbarhet under William James karaktäristiska särdrag.

Stace var noga med att skilja mellan upplevelsen i sig och tolkningen av upplevelsen. De ovanstående kännetecknen ansåg han vara rent deskriptiva. Tolkningen kommer in senare när den som gjort upplevelsen ska försöka förstå och förmedla den. (Peterson m.fl., 1961)

I boken Att möta Gud i Kaos, skriven av Antoon Geels 1991 tar han upp ytterligare en företeelse som han och en del andra forskare anser borde tillhöra det mystika området. Nämligen religiösa visioner. ”En religiös vision är ett intensivt möte med en gudomligt uppfattad dimension av den subjektiva verkligheten, ett möte som har karaktären av varseblivning.” (Geels, 1991, sid 22) Vad som enligt Stace och andra forskare exkluderar visioner från att vara mystika upplevelser är att visionerna refererar till våra sinnen. De tre sinnen som Geels talar om är synen, hörseln och beröringen (känseln). De vanligaste visionerna refereras till synen. Geels ser ett nära samband mellan visioner och det som man inom psykologin benämner som mentala bilder. Och eftersom en mental bild även kan vara av taktil
 och auditiv
 karaktär menar han att också dessa två ska räknas in.

Anledningen till att Stace och andra forskare inte räknar visioner som en högre mystik erfarenhet är att många mystiker själva inte erkänner visioner. Den andra anledningen som jag berörde ovan är att visioner är empiriska och inte ett enhetstillstånd. Av annan åsikt är religionsfilosofen Peter More som menar att man begår ”ett stort misstag” genom att förringa visioner och auditioner. Han menar att ”… visioner … har faktiskt spelat en viktig roll i många mystikers liv. Dessutom finns en rad traditioner inom vilka visioner intar en central plats och odlas med specifika övningar.” (Ibid, sid 24)

1986 gjordes en doktorsavhandling av Christer Norrman. Avhandlingen behandlar om det vetenskapligt går att beskriva en mystik upplevelse. Det han kommer fram till ställer han i relation till Staces teori. Enligt Stacey går det att från skrifter skrivna av mystiker från olika religioner och kulturer hitta de gemensamma drag som jag tidigare redogjort för. Norrmans slutsats är att det idag inte finns någon vetenskaplig metod för att beskriva det outsägliga. Han menar att de metoder som man använt hitintills har varit för bristfälliga. Det går lättare för en mystiker att beskriva vad en mystik upplevelse inte är än att beskriva själva upplevelsen. Det som mystikerna beskriver är, menar Norrman, Gud, Nirvana, Det Ena osv. (Norrman, 1986) Stacey medger i boken Teaching of the Mystics, sid 27 att religiösa upplevelser tolkas olika. Upplevelserna tolkas utifrån upplevarens religiösa bakgrund och miljö. (Stace, 1960)

Vid min intervju med Per Mases poängterar han att han inte går med på slutsatsen om att alla religioner skulle ha samma kärna och att religionerna bara är överbyggnader. Han menar att människan är skapad till Guds avbild och att det därför finns ”frön” av Guds logos över hela mänskligheten. Så det finns gudskunskap även utanför kristendomen. Eftersom Gud har sammanfattat allt i Kristus så kan man ta till sig gudskunskaperna som finns i andra kulturer, och se att även dessa ingår i det som är sammanfattat i Kristus. (Intervju)

2.2 VAD ÄR MYSTIK?


Hur ska man då definiera mystiken och mystika erfarenheter. I den litteratur som jag har läst har jag funnit mängder av förslag på definitioner. I min uppsats väljer jag att presentera två stycken:

”Mystiken är religionen som inre upplevelse till skillnad från religionen som åskådning, institution, helig sed eller plikt. Den är den förmenta direkta beröringen med det gudomliga i själens inre och därför religionen in actu, den karakteristiska religionen, fromheten, till skillnad från den inlärda, den eftersägande eller blott spekulerande religionen.” (Andræ, 1926, sid 17)

”Mystik erfarenhet är erfarenhet i en religiös kontext, som omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som ett möte med en yttersta verklighet. Detta möte sker på omedelbar, icke-rationell väg och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna erfarenhet ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagliga.” (Geels, 1985, sid 241)

Det finns också forskare som utesluter möjligheten att en transcendent makt skulle vara inblandad i mystika upplevelser. Det är ju också en utgångspunkt man kan ha för forskning. Men i min uppsats utgår jag ifrån att det transcendenta är en realitet som är inblandad i mystika upplevelser. Det skulle bli alldeles för omfattande annars, så frågan om det transcendenta är inblandat eller inte överlåter jag åt annan forskning att utröna.

2.3 MYSTIK OCH RELIGIÖSA TEKNIKER INOM RELIGIONERNA


Innan jag går in på mystiken inom religionerna vill jag kortfattat utreda begreppen sensorisk deprivation och sensorisk överstimulans. Dessa omständigheter och tekniker kan bidra till en mystik upplevelses uppkomst.


Sensorisk deprivation. Det är när sinnena under en längre tid understimuleras genom avsaknad av yttre stimuli.


Sensorisk överstimulans. Genom att överstimulera ett sinne medför detta att de övriga sinnena understimuleras.

När människor befinner sig i situationer av sensorisk deprivation och sensorisk överstimulans så har de en ökad mottaglighet för mystika erfarenheter. (Geels, 1985)

I alla religioner finns det olika tekniker för att disponera sig för det transcendenta. I vissa religiösa traditioner är tekniker mer medvetet utprovad än i andra. Men helt klart är att tekniken har en avgörande betydelse i alla religioner. Jag kommer längre fram i uppsatsen att gå in på olika tekniker och effekterna av dessa.


Det finns mystika riktningar inom de flesta religionerna. Jag ska översiktligt nämna sådana rörelser inom hinduismen, judendomen, buddhismen och islam. Mystika riktningar inom kristendomen behandlar jag under kapitel 3.


Bhaktifromhet: Bhaktifromhet är en riktning inom hinduismen som betonar hängivenheten till Gud. Denna gudskärlekens väg var en motreaktion mot handlingens och insiktens väg. Den enda vägen till slutgiltig befrielse går genom en tjänande kärlek till Gud. ”Man betonar alltså religionens känslomässiga sida. Man når inte befrielse genom insikt, utan genom att dyrka Gud med hela sitt hjärta.” (Tynderfeldt, 1993, sid 15) Bahktifromhetens stora mål är själens (atman) uppgående i Världssjälen (Brahman). Brahman finns överallt och i allt skapat. Hinduismen har en mängd gudar. I skriften upanishaderna reduceras antalet gudar till att bara gälla tre: Brahman, Vishnu och Shiva. (Ibid) I bhaktifromheten är det kärleken till Vishnu som leder till frälsning. Vishnu är uppehållare och livgivare och kosmos skapare. Vishnu manifesterar sig också som Krishna och Rama. Och en del bhaktifromma dyrkar någon av dessa två manifestationer av Vishnu. (Glasenapp, 1967) I den moderna hinduismen betonas att det finns bara en Gud, men att Guden uppenbarar sig i många olika former. Dessa former kallas avatarer. Avatarerna är olika sidor hos Brahman.

Kabbalism: Det var i Spanien på 1200-talet som den judiska mystiken, kabbala, uppstod. Enligt kabbalismen är Gud outgrundlig, dold och obeskrivlig. Det är genom sin utstrålning som Gud gör sig känd för världen. Den bok som har mest betydelse för kabbalan är Zohar (”ljusglansen”). I boken kallas Gud En Sof. Det utgår tio utstrålningar (sefirot) av ljus från Gud. Genom denna utstrålning skapades världen och genom den sista utstrålningen är Guds närvaro i världen. Men Guds närvaro är begränsad. Genom att studera Torahn
 och leva efter den så kan människan fullkomna Guds utstrålning igen. (Parrinder, 1964) Enligt Kabbala finns det dolda, hemliga innebörder i Torahn. Man har utarbetat tekniker för att förstå dessa dolda budskap i skrifterna. (Beaver, 1982)

Det är kärleken till Gud som är det grundläggande inom kabbalismen. Genom att söka Gud i sitt innersta kan ljuslågan från Gud växa. Detta är också det judiska folkets uppgift; att spridas över jorden och sprida denna ljusglans och föra världen tillbaka till Gud. (Hedin, 1999) Det finns tekniker för att möta det gudomliga. Genom att t.ex. under meditation tänka på det hebreiska alfabetets bokstäver eller koncentrera sig på Guds namn, JHWH, kan man avskärma sig från sinnesintryck. Vissa judiska mystiker använder sig av dans och intensiv sång för att möta det gudomliga. (Eklund, 2000)

Buddhism: Det finns tre huvudriktningar inom buddhismen:

Theravada, ”de äldres lära”. Den omfattar buddhismens centrala lära. Ett annat namn för denna ursprungliga buddhism är Hinayana ”den lilla farkosten”. Namnet är skapat av deras motståndare. Världen liknas vid ett hus som brinner. Människorna ropar på en vagn förspänd med dragdjur. Vagnen har bara plats för de sanna buddhisterna, inte för alla människor. Inom Theravadabuddhismen räknar man inte med någon hjälp från andeväsen för att nå nirvana. (Beaver, 1982)


Mahayana, den ”stora vagnen”. Denna riktning ger möjlighet till flertalet att nå befrielse. Här räknar man med en gudavärld som vill hjälpa människan till upplysning. Ett särdrag inom Mahayanabuddhismen är tron på bodhisattvor. En bodhisattva är en blivande buddha. Det är en varelse som valt att inte ingå i nirvana. Den har kommit fram till upplysning men väljer att stanna kvar och hjälpa människorna till nirvana. (Beaver, 1982)

Vajrayana, ”diamantfarkosten”. Detta är den tibetanska varianten av Riktningen kan betecknas som en form av Mahayanabuddhism uppblandad med magiska inslag, s.k. tantrism. En förutsättning för att kunna använda sig av tantra ”… är att man har utövat Hinayanas och Mahayanas etik och meditation” (Dalai Lama Förlaget, sid 51) När man fått insikt om jaglöshet kan man av en lärare bli introducerad i tantrism. Man använde sitt tal, sin kropp och sinnet till att förverkliga sinnets sanna natur. (Dalai Lama Förlaget) Man använder bl.a. följande tekniker:

Mantra som är en formel som upprepas gång på gång. Denna magiska formel har en magisk kraft. Den vanligaste formeln är: ”Om mani padme hum”. ”Om” och ”hum” anses besitta en särskild kraft. (Beaver, 1982)

Mudra är speciella rörelser, ofta handrörelser, som uttrycker ”… att hela ens väsen strävar efter förening med det gudomliga.” (Beaver, 1982)

Mandala är ett heligt diagram bestående av cirklar och kvadrater. Den är en avbildning av kosmos och används vid meditation. (Grönblom, 1999)

Det finns naturligtvis ytterligare riktningar inom buddhismen men jag begränsade mig till dessa tre. Vad man allmänt kan säga om buddhismen är att den är en i grunden ateistisk religion. Gudavärlden förnekas inte men har ingen avgörande betydelse för människans frälsning. (Grönblom, 1999) Den andliga utvecklingen består i att genom meditation och disciplinerad medveten handling frigöra sig från sitt ego. När man nått den totala jaglösheten uppstår en osjälvisk kärlek och medkänsla för andra varelser. Precis som hinduerna tror man på återfödelse. Den stora skillnaden är enligt buddhismen att människan har ingen själ (atman) som vandrar vidare, utan återfödelsen är en helt ny kreation skapad utifrån det föregående livets karman. (Dalai Lama Förlaget) Buddhismen har starkt bidragit till att öka människans möjligheter ”att undersöka de omedvetna tankeprocesserna bakom vår medvetna personlighet.” (Bornstein, 1994, baksidan)

Sufism: Under Islams första århundrade uppstod sufismen, islams mystika riktning. Den tidiga sufismen var en asketisk rörelse. Asketerna ville leva i total gudshängivenhet. Denna asketiska rörelse var också en protest mot att islams ledare, genom politisk makt, levde i lyx och överflöd. Dessa tidiga mystiker utvecklade en speciell meditationsövning som kallades dhikr (erinran). Man upprepade korancitat eller ordet Allah gång på gång. Andra tekniker man praktiserade var andningsövningar och fasta. Sufierna sätter kärlek i stället för lydnad i fokus för gudslivet. Det finns också islamska mystiker som visar på en ”väg” till en enhetsupplevelse med Allah. Målet är att mystikern förlorar sin egen identitet och blir ett med Allah. De ortodoxa teologerna är mycket skeptiska till dessa enhetsupplevelser. Man anser detta vara en avvikelse från den mest centrala lärosatsen inom islam, nämligen Allahs enhet och upphöjdhet över människan och skapelsen. Ett flertal sufi-ordnar använder sig av musik och diktrecitation för att uppnå mystika erfarenheter. (Hedin, 1999),(Diehl, 1989)

Det finns både skillnader och likheter i de olika religionernas mystika upplevelser. Det verkar som att en alldeles korrekt typindelning är omöjlig. En typ av upplevelse som är vanlig inom vissa religioner förekommer även inom andra och vise versa. Men genom typologiseringen får man ändå en uppfattning om generella yttringar inom olika religioner. Nu är det ju så att de som gjort klassificeringar präglats av sin religiösa bakgrund. Roland R Zæhner är katolik och han menade att ”kristen teistisk mystik måste skiljas från andra former av mystik.” (Geels, 1985, sid 245) Trots att han ser just kristen mystik utifrån sin kontext
 tycker jag att hans sätt att särskilja olika typer av mystika erfarenheter är klargörande. Här följer Zæhners tre typer av mystik erfarenhet:


1. Naturmystisk upplevelse eller panenhenisk upplevelse. De typiska kännetecknen på en sådan upplevelse är ”alltings enhet, vissheten om odödlighet och ett språk som är rikt på natursymboler ….” (sid 246) I boken Religionens form och funktion säger Ringgren att naturmystiken inte nödvändigtvis behöver vara av ”ev. religiös karaktär och innefatta känslan av en skapare …”. (Ibid, 1968, sid 109)

2. Monistisk upplevelse. Till skillnad från en panenhenisk upplevelse så är en monistisk upplevelse icke-sensorisk. Upplevelsen är ofta ett resultat av sensorisk deprivation. Genom upphävande av inre föreställningar och begrepp så ”uteslutes världen i den monistiska upplevelsen. Det är en upplevelse av enhet i själens eller medvetandets grund.” (Geels, 1985, sid 246) Här handlar det om en sammansmältning med en opersonlig princip. Inom hinduismen och buddhismen är detta mycket vanligt.


3. Teistisk upplevelse. Precis som i en monistisk upplevelse så är en teistisk”… upplevelse ’ inom’ självet. Men medan den teistiska mystikern upprätthåller en distinktion mellan människan och Gud, upphävs den i den monistiska upplevelsen.” (Ibid, sid 247) Här handlar det om ett möte med en levande personlig Gud. Detta är vanligt förekommande inom de tre abrahamitiska
 religionernas mystik.

Om man ska tala om mystik måste man nödvändigtvis också tala om meditation. Meditation behöver inte vara mystik men mystiker använder sig ofta av meditation. Meditation används av många som ett sätt att stressa av. Men meditation kan leda betydligt längre än så anser mystikerna. Det är ett sätt att utforska sitt inre och att möta eller förenas med det transcendenta. Ordet meditation kommer av det latinska ordet meditari och har två betydelser. Den ena betydelsen är att man funderar eller reflekterar över någonting. Den andra betydelsen är att man förbereder sig för någonting eller övar sig i någonting. (Dr Fontana, 1992)

En förutsättning för meditation är koncentration. Koncentration är ett nyckelord i all meditation menar Dr David Fontana i boken Meditationshandboken från 1992. Han hävdar att koncentration är det första avgörande steget. Vad är då koncentration? Enligt psykologer är koncentration ”… en särskild form av disciplinerad bibehållen uppmärksamhet, en uppmärksamhet där man begränsar sig så att de yttre stimuli som normalt distraherar oss inte längre tillåts inkräkta.” (Ibid, sid 26) Genom att fokusera hela sitt medvetande på en enda sak, ett enda mål så tränar man sitt medvetande. Fontana menar att genom denna träning så ger man medvetandet en möjlighet att uppleva sig själv. Det handlar alltså om en total fokusering mot ett enda mål. Koncentrationen leder till att utövaren befrias från alla de intryck som vill tränga sig på. Detta sätt att genom koncentration på ett enda objekt ”tömma” sitt medvetande från alla intryck leder till ett objektslöst tillstånd. Detta är mycket vanligt inom buddhismen och hinduismen.

Dr Fontana har gjort ett försök till att klassificera de skilda meditationsteknikerna. Genom klassificeringen vill han visa på att det finns ”… ett bakomliggande mönster bakom alla tekniker och att det som förenar dem är långt viktigare än det som skiljer dem åt.” (Ibid, sid 61) Han talar om två bipolära dimensioner. ”(två dimensioner med två poler eller ytterligheter vardera).” (Ibid, sid 61) Dessa två dimensioner av meditation kallar han: stilla – flöde och subjektiv – objektiv. Här följer exempel på ”… större meditativa traditioner under de två dimensionerna.” (Ibid, sid 61)

Stilla


Flödande

Vispassana, (theravadabuddhism)
Extatisk bön


Hatha-yoga, (hinduism)

Kväkarkvietism, (Vännernas samfund)


Tai chi, (rörelsemeditation)

Schamanism




Kristen mystik

Subjektiv


Objektiv


Zazen, (buddhism)
Mysteriereligioner


Koan-meditation, (buddhism,)
Kabbala, (Judendom)



Shikantaza, (buddhism)
Bhakti-yoga, (hinduism)




Jnana-yoga, (hinduism)


Stillhetsmeditationen går ut på att stilla medvetandets febrila aktivitet för att uppnå ett lugn. I den här metoden riktas uppmärksamheten på ett enda fokus. Genom detta uppnås ett tillstånd bortom andra tillstånd. Det leder till stillhet och i stillheten kan insikt ske.

Flödesmeditation går ut på att man arbetar med olika stimuli. Denna meditation ”leder djupare och djupare in i den inre världen tills man börjar uppleva insikter om – till och med höra rösten av – det som vissa traditioner kallar Gud, andra andlig följare eller ens eget högre jag (termer som inte bör betraktas som nödvändigt syftande till samma aspekt av den inre verkligheten). (Ibid, sid 95)

Subjektiv meditation utgår ifrån principen att man utforskar sitt eget medvetande. Man ser in i sig själv och lär då känna sinn sanna natur. Genom att ge akt på sitt medvetande med klarhet och precision gör det att man lär sig att leva i nuet.


Objektiv meditation utgår ifrån föreställningen om en transcendent makt som mediteraren kan få kontakt med. Man kan koncentrera sig på att uppleva en närvaro, kanske som en känsla eller som en visualisering. Man kan också i fantasin skapa en bild av den transcendenta makten och visualisera hur den transcendenta maktens egenskaper överförs till en själv. (Dr Fontana, 1992)

I österlandet har meditationstekniken använts länge. Men även inom kristendomen finns det traditioner sedan länge. Det är betydligt vanligare med meditation och med mystika upplevelser inom grekisk-ortodoxa och katolska traditionen än den lutherska. Under reformationstiden så stängdes många kloster i Europa och tilltron till människans egen förmåga att finna Gud var låg. Idag finns det en större öppenhet mot mystika upplevelser och en större tilltro till den enskilde människans gudsliv. Även öst och väst har närmat sig varandra. Den rädsla som funnits mot österlandets religiösa uttryckssätt där kroppens betydelse för meditationen alltid varit viktig har delvis försvunnit. (Mases, 1998)

Ted Harris anser att rädslan för att använda metoder från andra religioner är lite obefogad av två anledningar:

”Den första är att Gud är universell. Gud som tillvarons grund, som skapare måste man, åtminstone jag, betrakta som tillgänglig för alla människor i alla tider. Det andra är att människan i alla tider och på alla platser har visat en lust, en längtan att utforska det här som finns. Och den längtan och den lusten kan inte begränsas till vad en grupp människor under en bestämd tid anser vara dom bästa möjliga redskap.” (Intervjucitat)

En metod som kristendomen tagit till sig är den zenbuddhistiska zazenmetoden. När den jesuitiske patern Enomiya-Lassalle kom som missionär till Japan 1929 så väcktes hans intresse för zenmetoden. För att inifrån lära känna den japanska miljö som han skulle komma att jobba i så gick han i skola hos stränga zenmästare. Zenmetoden tog Lassalle med sig till västerlandet och den har fått många kristna utövare. (Enomiya-Lassalle H, 1972)

På S:t Davidsgården i Rättvik där Per Mases jobbar som retreatledare finns det kurser i användandet av zenmetoden. Genom Za-zen så lär man sig att ”sitta sig till inre stillhet”. ”Za-zen vilar på tre grundpelare: Kroppshållningen, andningen, det inre förhållningssättet till tankarna.” (Mases, 1998, sid 38) Vi ska se närmare på dessa tre grundpelare.


Kroppshållningen: Genom en anatomiskt riktig kroppshållning så når människan på ett naturligt sätt en maximal avspänning och vila. De två vanligaste sittställningarna är lotus eller diamantställningen. Det går också att sitta på en stol som lutar framåt. Man sitter rak i ryggen med bibehållen svank. Sittbenen ska vara högre upp än knäna. Ställningen gör att diafragman blir helt fri och detta möjliggör kroppens egen metod för avspänning och stresshantering. Genom att sitta sig till inre stillhet kan t.ex. kroppsspänningar som uppstått för att de inte fått sitt naturliga utlopp framträda och få sitt utlopp.

Andningen: Andningen är mycket viktig i meditationen både fysiskt, psykiskt och andligt. Bästa sättet att andas på är med bukmusklerna och inte med bröstet. Man andas genom näsan i en lugn och jämn takt.

Det inre förhållningssättet till tankarna: I meditationen låter man tankarna komma och gå utan att låta sig distraheras av dem. Man ska varken försöka hålla fast dem eller visa bort dem. Man blir en passiv åskådare av sina egna tankar. (Mases, 1998)

Något som kan hända under meditationen är att ”… försvarsmekanismernas förmåga att kontrollera omedvetna konflikter och impulser delvis eller helt sätts ur spel. (Geels, 1985, sid 232) Här kan zenmetoden leda fram till ”olika slags avreaktioner”. Metoden ökar koncentrationsförmågan och det blir mentalt lättare att leva i nuet. (Ibid)

Mases menar dock att alla meditationsmetoder och all meditation inte är av godo. Han nämner domedagssekten i Japan som kastade gasbomber i tunnelbanorna i Tokyo. Sekten mediterade mycket, men drevs inte av sunda motiv i sin meditation. Ett annat exempel han nämner var de självmordspiloter som under andra världskriget använde sig av zenmetoden för att kunna sköta sina självmordsuppdrag på ett effektivt sätt. Vad som gör kristen meditation sund, menar Mases är, att den kristna mystikens motiv är kärlek. (Intervju)

3 KRISTEN MYSTIK

”Kan man ej förutsätta, att liksom det kroppsliga lidandet är en vägvisare för oss till nya upptäckter på den fysiska evolutionens väg, så är det djupare andliga lidandet vår vägvisare till en högre andlig verklighet? Kärlek och lidande äro de vingar, på vilka människoanden kan fly till det absoluta.” (Andræ, 1926, sid 50-51)

3.1 DEN KRISTNA KYRKANS MYSTIKA TRADITION


Resan framåt i kyrkans mystika tradition börjar jag i Egypten på två- och trehundratalen. Det är i dag vanligt att de egyptiska ökenfädernas liv och skrifter får vara vägledande för mystikforskare och andliga vägvisare. Alltså är det av intresse att få en inblick i deras liv. Vad var det som fick dessa män och kvinnor att överge ett ”normalt” liv och bege sig ut i öknen? Enligt Ted Harris var detta en slags proteströrelse mot ”… en negativ livshållning, dvs. ett liv präglat av hat, bitterhet, girighet, avund mm.” (Harris, 1997, sid 41) I Egypten under den här tiden förtrycktes den egyptiska befolkningen av romarna. Egyptierna tvingades till att betala höga skatter. Romarna själva levde i överflöd. ”Denna mentalitet ledde till ett allmänt tillstånd av ekonomiskt, socialt, moraliskt och andligt förfall.” (Ibid, sid 36) Dessa människor vägrade att acceptera ett liv under sådana betingelser. I stället valde man att i protest förverkliga ett meningsfullt liv i öknen.

Asketism var ett utmärkande drag hos dessa ökenfäder. Askes kommer från det grekiska substantivet áskesis, som betyder övning, träning. ”All kompetens, en hög kompetensnivå föregås av en hård träning. Det är ingen som uppnår en hög kompetens utan träning. Det är en förutsättning för att komma åt kompetensen” säger Harris vid den intervju jag gjorde med honom. Vad var det då för kompetens som ökenfäderna ville uppnå? Martin Lönnebo säger i sin bok Frälsarkransen från 1996 att:

”Askes är ju inte ett förnekande av kroppen utan övning i att leva ett helt och äkta liv. Genom askesen går vägen till en framtid utan överflöd och utan brist. Askes är att söka det för livet nödvändiga och sätta gränser för det onödiga. (sid 44) ”Kristen askes är att öva sig bort från girighet till barmhärtighet, från otukt till kärlek, från högmod till ödmjukhet, från hat till förlåtelse, från frosseri till enkelhet, från avund till medglädje, från svartsyn till hopp, från vrede till vänlighet, från splittring till samling.” (Ibid, sid 18)

Harris säger ”… att det gäller att befria sig från negativa krafter. De krafter som förhindrar en positiv livskänsla.” (Intervju)

Bischofberger & Eklöf säger att det som möjliggör varje form av annan askes är en trons askes, eller en trons livshållning, som Harris uttrycker det. Denna hållning räknar med Guds närvaro i vardagen och genom tron får människan lita på att Gud leder henne. Askesen består alltså i att i tro dagligen överlåta sitt liv till Guds ledning och kärlek. (Bischofberger & Eklöf, 1986)

Det kristna klosterlivet har sin vagga i Egyptens öken. Vissa av ökenfäderna lämnade eremitlivet och bildade kloster. I stillheten i öknen växte en insikt om betydelsen av gemenskap fram. ”Här finner vi en avgränsad grupp människor vars livsstil är väldokumenterad. Vi vet att många munkar och nunnor gjorde ett medvetet val att ’dra sig tillbaka’ från onödiga yttre impulser och inre önskningar för att finna inspiration och kraft till ett liv i Kristi efterföljelse.” (Harris 1997, sid 52)

Under 1300-talet fanns det i västvärlden en framväxande mystik. Men de protestantiska reformatorerna brännmärkte mystiken som obiblisk andlighet. Även inom den romersk-katolska kyrkan fick ledande mystiker lida under motreformationens inkvisition
. Reformationen ledde till en mera realistisk syn på Gud. Eftersom både katoliker och protestanter hävdade att ”bibeln faktiskt var sann i varje detalj”, (Armstrong, 1993, sid 326), så ledde detta till att det blev nästan omöjligt för många att omfatta den kristna läran. Under upplysningen så ”överger de kristna … i praktiken mystikernas fantasieggande Gud och söker upplysning hos förnuftets gud.”(Ibid, sid 327)

Det inre livet har fått stå tillbaka för läran. Idag kan vi se en större öppenhet mellan den mystika traditionen och den mera läromässiga.

3.2 DEN KRISTNA MYSTIKENS SJÄL

”En religion utan mystik är inte mer än en ideologi. Någon har sagt

att mystiken är varje religions rot och samtidigt dess skönaste blomma

och härligaste frukt.” (Bischofberger & Eklöf, 1986, sid 16)

En människas erfarenhet av enhet med Gud beror inte på att hon har den rätta läran eller tillhör den akademiska eliten. Det räcker enligt E. Bischofberger och C. Eklöf som författat boken Guds födelse i människan från 1986, att ha ”ett ödmjukt hjärta”. Vägen till Gud går genom ”… att lyssna, bli stilla, att ta emot, att ge allt.” (Ibid, sid 14) Människan är skapad till Guds avbild. Djupt inne i människan är Guds avbild präglad. Gud och människa var ett. Men någonstans på vägen har gemenskapen med Gud brutits. ”Det är för att åter öppna porten till det förlorade gudsriket i oss som Jesus levde, verkade och dog.” (Ibid, sid 15)

Den kristna mystikens väg genom historien fram till våra dagar har trampats av många mystiker. Varje människa har sin egen unika vandring tillbaka till den inre trädgården där ett möte med den uppståndne frälsaren Jesus Kristus kan ske. Bilden av vårt inre som en trädgård har jag hämtat från Per Mases bok Den inre trädgården. En trädgård måste ju vårdas och efter vintern ska det sås nytt där det gamla har dött. Det ska gödslas och spridas ut näringsriktig jord. Plantor ska tuktas. När sedan vårsolen börjar lysa och regnet falla så får trädgården ta emot allt som krävs för att den ska blomstra. Vi människor kan alltså själva skapa goda förutsättningar för ett möte med det Gudomliga genom att vårda vårt inre liv. (Mases, 1998)

Kända mystiker som gjort sin inre resa har också dokumenterat sina erfarenheter. Deras inre pilgrimsfärd kan få vara vägvisande för den splittrade nutidsmänniskans sökande efter mening och helhet. Vilka vägar använde den kristna kyrkans mystiker för att lära känna sitt inre och disponera sig för ett möte med Gud?


En mystiker som använde sig av flödesmeditation, eller objektinriktad meditation som det vanligtvis benämns bland dom kristna, var Ignatius av Loyola, jesuitordens grundare. År 1548 gav han ut en handbok med namnet Andliga övningar. I den finns det två ignatianska meditationsmetoder. De kallas för de ”tre själskrafternas” och de ”fem sinnenas metod.” ”Övningarna gick ut på att med hjälp av föreställningsförmågan, minnet, tanken och viljan åstadkomma ett känslomässigt engagemang, vars mål var Kristi efterföljelse i liv och gärning.” (Geels, 1985, sid 205) I inledningen av boken säger Ignatius att människan är skapad för att älska, lovprisa och tjäna Gud och därigenom bli fri. Genom meditationer över Jesu liv, hans födelse, passionsdramat, hans himmelsfärd osv. överlåter man sitt liv och hela sin varelse till Gud och söker hans ledning i alla valsituationer som uppstår dagligen. ”Det gäller att med de inre sinnena närvarandegöra en episod ur evangelierna eller Jesu person, och detta inte bara genom att skapa inre bilder som man betraktar liksom utifrån, med en viss distans, utan man skall aktivt delta i det inre skeendet.” (Bischofberger & Eklöf, 1986, sid 59) Ignatius uppmanar till flitigt användande av sinnesfunktionerna. Man ska se de bibliska platserna, höra vad Jesus säger, smaka och känna lukten av Guds oändliga mildhet och ljuvlighet. (Bischofberger & Eklöf, 1986)

Den ignatianska meditationen ska leda till kristuslikhet och till att lära sig att känna igen Guds vilja i livet.


Dr Fontana säger i Meditationshandboken från 1992, att övningarna fortfarande har sin giltighet och trots att den präglas av ett föråldrat synsätt och att det finns inslag av både självgissel och antifeminism så är den en kraftfull meditationsmetod.

Teresa av Avila och Juan de la Cruz som på svenska heter Johannes av Korset är två representanter för den objektslösa meditationen. I kristen tradition kallas den för kontemplation eller djupmeditation. Både Teresa och Johannes tillhörde karmeliterorden i Spanien på 1500-talet. De gick i spetsen för en reformation av orden. (Geels, 1985)

Det som Teresa blivit mest känd för är hennes beskrivning av bönens olika stadier. Hon liknar själen vid en borg, med många rum, koncentriskt
 ordnade. Man kan dela in rummen i sju grupper. För enkelhetens skull talar hon om sju våningar. På sjunde våningen ligger själens centrum där Gud bor. De olika stegen mellan våningarna tas med hjälp av bönens utveckling och fördjupning. Målet är nått när människan varaktigt förenar sig med Gud. Detta kontemplativa
 tillstånd liknas vid ett äktenskap. (Bischofberger & Eklöf, 1986) Jag ska kortfattat redogöra för de olika våningarnas kännetecken. Jag kommer då att använda mig av Antoon Geels komprimerade sammanfattning av dessa:


Det första stadiet är att öppna dörren till borgen. Detta sker med hjälp av bön. Men på denna våning har människan svårt att be. Hon gör det bara någon gång och har därvid uppenbara svårigheter att samla sig.


Den andra våningen i borgen medför ett val: Människan har fått en liten förnimmelse av nådens ingivelser, men bejakar dem inte helt. Och detta upplevs med sorg. I denna situation är det bra att träffa andra människor som befinner sig i samma situation, skriver Teresa.


När valet är gjort träder man in i borgens tredje våning, som präglas av daglig inre bön. Det är på detta plan det kan vara lämpligt att föreställa sig bestämda perioder ur Jesu liv. Uppgiften är att gå in i ett inre okonstlat samtal med Jesus.


Dessa första tre stadier präglas av aktivitet, aktiv bön. När vi kommer till den fjärde våningen inleds samtidigt en fullkomligt ny fas. Människan är nu passiv eller mottaglig för Guds handlande. Teresa talar här om ’vilans bön’, som oväntat kan överrumpla människan. Det är först nu den bedjande kommer förbi sitt empiriska jag och upplever det ’sanna andliga jagets djupdimension’. Men detta går inte fridfullt till, även om detta bönetillstånd präglas av frid och glädje. Människan är samtidigt splittrad – Guds dragning är nämligen ännu inte stark nog för att ’gripa tag’ i hela människan. Viljan dras inåt, men förstånd, minne och fantasi arbetar utåt, mot världen och sinnesförnimmelserna.


Först på den femte våningen grips hela människan av Gud. Teresa talar här om föreningens bön. I outsäglig glädje återfinner människan sig själv i Gud. På detta stadium gäller Augustinus ord: ”Gud är mig närmare än vad jag själv är.”

Den sjätte våningen är extasen, då man inte längre påverkas av världen. De yttre sinnena (syn, hörsel, känselsinne osv.) är som förlamade.


Den sjunde och sista våningen kallas den andliga förmälningen, då Gud förenar sig med själens djupaste kärna, med anden. Till skillnad från våningarna fem och sex är det här inget hastigt besök av den Älskade, utan ett permanent tillstånd. (Geels, 1985, sid 207-208)


Johannes av Korset är en av världslitteraturens stora lyriska diktare. Johannes var en praktisk man som genom att visa på den smala vägen snabbt ville få människor till målet. Han visar på vad människan kan göra själv genom askes och frigörelse för att nå målet. Detta beskriver han i sitt verk ”Bestigningen av Berget Karmel”. När så människan själv frigjort sig genom att börja gå på reningens väg så kommer Gud henne till mötes och för henne från sinnenas plan till andens plan. Denna smärtsamma process redogör han för i sitt verk ”Själens dunkla natt”. Jag ska redogöra lite närmare för vad som kännetecknar de tre gradvisa övergångarna i ”själens dunkla natt”. Denna sinnets natt som Gud för en människa in i kan man känna igen anser Johannes. (Hof & Stinissen, 1972)

Det första tecknet är att man inte kan känna glädje eller tillfredsställelse över vare sig skapelsen eller Gud. ”Ty när Gud försätter själen i den dunkla natten för att torka ut de sinnliga lustarna och rena henne från dem, så tillåter han inte att hon finner glädje i någonting alls” (Ibid, 1972, sid 278)

Det andra tecknet vid sinnenas rening är att människan känner oro och ångest inför sin situation. Hon tror att hon inte lever för Gud och att gudslivet stagnerat.


Det tredje tecknet är att Gud inte längre meddelar sig genom sinnena. Detta gör att människan inte längre vill meditera eller reflektera över andliga frågor. Johannes använder här bilden av en målare som vill porträttera en människa som hela tiden vänder och vrider på sig. Det bästa hon kan göra är att låta bli att meditera. Då får den store Målaren möjlighet att göra färdigt sitt verk. Den rekommendation som Johannes ger i detta läge är att inte oroa sig. Han menar att nu för Gud över initiativet hos människan från sinnevärlden till andens värld. Det är därför som sinnevärlden befinner sig i en sån torka. Fantasin har inte i detta läge någon stödjepunkt i sinnevärlden. Nu börjar Gud att meddela sig med själen på ett nytt sätt. Inte genom själen, inte genom resonemang utan ”medelst ren ande, varvid det inte längre existerar något successivt tänkande. Denna förbindelse mellan själen och Gud äger rum i den enkla kontemplationens akt.” (Ibid, sid 280)

Mycket mer finns att säga om dessa tre spanska mystikers Gudserfarenheter. Men jag tror att jag fått med så pass mycket att man kan se mönster och förstå de processer som dom har velat påvisa.


Från den ortodoxa östkyrkans fäder finns också bidrag av kristen djupmeditation. I ett kloster på berget Athos i Grekland uppstod den sk. hesykastiska rörelsen. (Geels, 1985) ”Det grekiska ordet hesychía betyder icke-verksamhet, ostördhet, stillestånd, tystnad, frid och själens vila.” (Bischofberger & Eklöf, 1986, sid 82)

Detta ord sammanfattar på ett nyansrikt sätt innebörden av den hesykasmiska bönens innebörd. Bönen brukar också kallas för Jesusbönen eller hjärtats bön. Den hesykasmiska bönen har använts ända sedan de första århundradena efter Kristus av kyrkans fäder i de östliga medelhavsländerna. I de äldre skrifterna finns ett gemensamt arv för både öst och västkyrkan eftersom den då ännu inte blivit splittrad. (Rodhe, 1983) I en av de mest spridda skrifterna ges anvisningar hur man ska upprepa frasen: ”Herre, Jesus Kristus, förbarma dig över mig.”. Det talas mycket om att föra ned bönen i hjärtat. Bönen anpassas till andningen.

”Den ska ständigt leva i oss, följa oss såsom andningen.” (Ibid, sid 20) Skrifterna säger att ”sanningen finns bortom alla tankar, föreställningar och begrepp, hur stillhet och tystnad måste övas, hur upplevelserna under den tysta meditationen kan komma och gå och att man inte bör fästa någon uppmärksamhet vid vad man då i sitt inre hör och ser.” (Ibid, sid 23)

”Genom att samla sinnet kring en enda tanke, i detta fall åkallandet av Herren Jesu namn, så blir denna stilla bön i samklang med andningen en väg till kontemplation.” (Rodhe, 1983)

3.3 DAGENS MYSTIKER


Vad har då dagens kristna mystiker att säga oss om den mystika vägen? Jag kommer i denna del av uppsatsen att uteslutande utgå ifrån trappistmunken Thomas Merton och karmelitermunken Wilfrid Stinissens böcker samt ifrån mina intervjuer med retreatledaren Per Mases och prästen och författaren Ted Harris.

Ted Harris menar att det är kärleken som är mystikens djupaste erfarenhet. Och med kärlek menar han då kärleken ”… som något slags kreativt ansvarstagande att i varje ögonblick så måste man ta sig an de utmaningar som finns runt omkring”. Detta tycker jag är intressant. Stinissen säger i boken Vandring till sanning från 1987 att ”Guds namn är Jahve, dvs ”jag är”. Gud talar om sig själv i presens”. (Ibid, sid 13) Han menar att för Gud så är all tid ett evigt nu. Men hur är det med oss nutidsmänniskor? Hur mycket lever vi i nuet? ”Vi är så måna om att inte förlora tid att vi hoppar över nuet och rusar från det förflutna direkt in i framtiden”, anser Stinissen. (Ibid, sid 167) Vidare säger han att människan behöver stanna upp och lära sig leva i nuet. I nuet finns Gud, i nuet kommer människan allt eftersom att upptäcka hans liv, och att det är lätt att lyssna till Gud när man är närvarande i nuet. (Ibid)

Harris säger att det för nutidsmänniskan handlar om att hitta tid för vila och reflektion. Den splittring som många upplever idag kanske beror på att man inte väljer bort aktiviteter. ”Vi människor har begränsningar. Vi kan inte vara överallt.” Kanske det är problemet med den splittring så många upplever. Det gäller att prioritera bort saker för att få tid till sitt inre säger Harris.


Något som mystiker i alla tider har betonat starkt är behovet av avskildhet och tystnad. ”Vi måste lära oss umgås med oss själva innan vi kan umgås med andra människor och med Gud” säger Merton i boken Resa i den inre verkligheten från 1955. Han säger att människan behöver hålla sina aktiviteter på en nivå där hon lugnt och förnuftigt kan tänka över sina handlingar. Harris pekar på hur klosterväsendet fungerar. I klosterlivet så varvas arbete och bön; aktivitet och vila. Då finns också tid till eftertanke. Till och med Gud, säger Harris, skapade endast under sex dagar (symboliskt). Sedan vilade han. För att återhämta kraften men också för att kolla hur resultatet av det han skapat blivit. Harris påpekar att ”idag så talar vi väldigt mycket om projekt och utvärdering”. Det menar han är i princip samma sak som i klostren, men då heter det arbete och bön. Så på något sätt är utvärdering en andlig verksamhet. Man har gjort någonting och frågar sig om det var bra.


Nu har dessa mystiker talat om värdet av att leva i nuet och om värdet av tystnad och avskildhet. Men vad kan jag möta i mitt inre?

Per Mases menar att människan behöver ett rotfäste av tillit. Hon har ”behov av förtroende i det oändliga”. Han anser att detta behov är så djupt rotat i människan att om hon förnekar det så blir hon olycklig. När människor söker efter sin djupaste identitet så är det tilliten som ska leda dom dit. Mases säger att Guds enda avsikt är kärlek. ”Det är det som ökenfäderna vet … Man går ut i öknarna för att vara inför den kärleken och hitta sin djupaste identitet. Det är alltså tilliten som driver dom.” Människan har ett stort behov av att vara älskad. Inte på grund av sina prestationer utan för att hon är den hon är. Människan måste hitta ett rotfäste där hon kan vila ut i att Gud är kärlek och att avsikten med hennes liv är kärlek. Mases hänvisar till jesuitordens grundare Ignatius av Loyola där han säger att ”varje gång du går in i tystnaden, gör dig då medveten om att du är älskad med en oändligt mycket större kärlek än du anar.” (Intervju)

Det är genom tilliten till Gud som människan kan föras av Gud till kontemplation säger Mases. Det räcker inte med vissa tekniker för ett möte med Gud. Man kan framkalla ”… en viss vila och frid, men det är inte denna frid som utgör den kristna bönens väsen. Tekniken kan vara till hjälp för att öppna den inre människan, för att göra henne mottaglig och disponibel. Om sedan Herren uppenbarar sig, gör han det oberoende av människan.” (Stinissen, 1978)

Det som mystikerna ser som ett mål är den omdanande gudsföreningen; när den aktiva bönen övergår till passiv bön, eller från en talande och tänkande bön till en lyssnande bön. När meditationen övergår till kontemplation, ett försjunkande i Gud, så kan Gud på allvar börja sitt skapande verk i en människa. Kontemplativ bön förutsätter att jag ger mig till honom. Skillnaden är enorm mellan att själv använda sina själskrafter till att låta Gud använda dom. Det är här all kamp kommer in, när Gud gör ett verk i en människa så att hon förlorar sitt eget jag och i denna process finner sig själv i Gud. (Ibid)

Per Mases pekar på den stora skillnaden som finns mellan buddistisk mystik och kristen mystik. Den buddistiska vägen är ”… en befrielse från själavandringen som är själva lidandets problem i Asien.” I den kristna mystiken är livet en gåva. Livet väntar på sin fullkomning. ”Identiteten ska inte upplösas, gå ut i en tomhet utan ska fullkomnas i kärleken. Det är ju väldigt olika. Livet är en kallelse, ett uppdrag.” (Intervju)

Stinissen säger i boken En bok om kristen djupmeditation från 1978, att kristen kontemplation inte leder till ett uppgående i ett opersonligt universum. ”Det är tvärtom så att föreningen med Gud står som garant för personlighetens utveckling. Eftersom Gud själv är personlig, gudomliggör han människan enligt sitt eget sätt att vara. Ju mer människan förenas med Gud, desto mer blir hon person.” (Ibid, sid 18) I boken utvecklar Stinissen ett intressant resonemang om att Gud som är en, ändå kan vara tre. Nya testamentet visar oss hur Guds inre väsen är sammansatt. Han menar att det finns tre personer inom gudomen med inbördes relationer. Alltså är Gud i sig själv en levande gemenskap.

Vidare menar Stinissen att ju mer man tränger in i de asiatiska religionerna, desto mer förstår man värdet av treenigheten. Guds enhet är inte upphöjt över alla relationer, utan är i sig själv relationer. Han liknar Guds treenighet vid en atom. ”man tänkte att atomen var den sista, odelbara enheten, men i verkligheten är den, som man senare upptäckte, en värld av relationer.” (Ibid, sid 17)

Jag frågade Ted Harris och Per Mases om vad en mystiker har uppnått som kan vara värt att sträva efter.

Ted Harris menade att det är mötet med Gud, som är kärlekens källa, godhetens källa och livets källa. Och den här kärleken, den här godheten som man känner från Gud påverkar hela ens liv.

Per Mases svarade genom att berätta om Moder Teresa. När systrarna blev kallade för socialarbetare så svarade hon: ”Kalla oss inte för socialarbetare, vi är kontemplativa.” Hela deras livsrytm går ut ifrån en stillhet, en förankring i Guds kärlek. Det är därifrån de hämtar sin motivationskraft för sitt arbete. Per avslutar intervjun med att citera ett gammalt ord: ”Gud verkar när vi vilar i honom.”

4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH ANALYS


Enligt de kristna mystikerna själva förefaller det som att nutidsmänniskans viktigaste behov är att bli funnen i Gud. Men de pekar samtidigt ut en väg till detta som inte verkar alldeles lätt. ”För att få något så måste man också ge” är en devis som tycks gälla. Vägen börjar enligt många mystiker med att stanna upp och göra ett val. Nutidsmänniskan är så mån om att inte förlora tid att hon hoppar över nuet och rusar från det förflutna direkt in i framtiden anser Wilfrid Stinissen. (Stinissen, 1987) Första valet verkar vara att stanna upp och upptäcka nuet. I nuet finns möjligheten till förändring, inte i framtiden eller i det förflutna.


Jag tror att Ted Harris har rätt när han säger att människan måste prioritera bort en del av sina aktiviteter för att få tid till sitt inre. I det här kreativa ansvarstagandet som Harris talar om i intervjun så tror jag att tid till vila och eftertanke är ett grundläggande ansvarstagande. Många människor idag tänker nog att ”visst vore det skönt att stanna upp och upptäcka nuets möjligheter. Men det är ju omöjligt, det är hela tiden något på gång.” Och så resignerar man inför sin situation. Men faktum kvarstår: ”Vi måste lära oss umgås med oss själva innan vi kan umgås med andra människor och med Gud.” (Merton, 1955, sid 136)

Jag ser det här sökandet inåt som en väg med olika anhalter. Första anhalten är att jag ger mig tid till vila och rekreation. Vill jag gå ett steg ytterligare så kan jag i denna vila söka mig inåt och möta mig själv. Här finns möjligheten att upptäcka vem jag är.

Det är när jag tar nästa steg som den kristna mystiken kommer in i bilden. Jag kan naturligtvis nöja mig med föregående två anhalter. Men om jag vill gå vidare till nästa anhalt så måste jag också släppa kontrollen om mitt liv. Jag måste nu lita på att Gud är god och kärleksfull och att han vill mig väl. Per Mases talade om tillit. Visst ligger det något i det. Jag vill inte följa någon som jag inte litar på. Det är nog samma med Gud. I den här tystnaden och avskildheten som mystikerna talar om så måste det finnas tillit. Annars tror jag att man ”knyter sig” och då sker heller inget möte med det transcendenta.


Det finns en dubbelhet i västerlandets syn på den fysiska kroppen. I väst så är kroppens yttre mycket viktigt. Skönhet och muskler betyder väldigt mycket, medan kroppens betydelse för den inre skönheten eftersatts rejält. Det gäller för både västerlandets kristna och dom sekulariserade. Här verkar det som att vi har mycket att lära av östlandet. I traditioner där kroppsliga övningar som t.ex. meditation förekommer så är det också vanligare med mystika upplevelser. Den protestantiska kyrkan har nog fortfarande mycket att lära av andra religiösa traditioner på just det här området!


De positiva effekter som meditation ger utövarna är intressant att titta på. Jag tänker då särskilt på att koncentrationsförmågan ökar och att det också är en träning i att leva i nuet, att ta tillvara på nuet.

I kapitlet som behandlade religiösa tekniker inom religionerna så redogjorde jag för sensorisk deprivation och sensorisk överstimulering. I ett tillstånd, när man är ”tömd” på intryck i medvetandet, så kan en själslig klarhet uppstå. Detta tillstånd förklarar bara förutsättningarna för mystika upplevelser men säger inget om ifall tillståndet kan leda till ett verkligt eller inbillat möte med det transcendenta.

Det finns mystika riktningar inom alla de stora världsreligionerna. Behovet att få ett eget personligt möte med det transcendenta är lika inom alla religionerna. När jag tittade på tekniker och vägar för att disponera sig för det transcendenta så upptäckte jag att Dr Fontana troligtvis har rätt när han säger att det finns ”… ett bakomliggande mönster bakom alla tekniker och att det som förenar dem är långt viktigare än det som skiljer dem åt.” (Dr Fontana, 1992, sid 61) Det finns mycket som liknar varandra i de olika religionernas mystik. Det är inte bara andningsteknik, sittställningar och andra yttre hjälpmedel utan också inre skeenden i människan. Exempel på likheter är t.ex. att jagets begränsningar minskar i mötet med det transcendenta och i stället växer en osjälvisk kärlek fram. Människans sammansmältning eller uppgående i det transcendenta kanske är mer lika än vad de olika religiösa språkens möjligheter tillåter? Mystiker i alla religioner betonar kärleken som något väsentligt.


Vid religiösa visioner får människor starka mystika upplevelser där den religiösa miljön spelar en avgörande roll. Religiösa visioner refererar ju till våra sinnen och är därför inte en mystik enhetsupplevelse. Dessa upplevelser kan få långtgående, bestående konsekvenser för den som gjorde erfarenheten. Upplevelsen ”stämmer” med den miljö i vilken den skedde. Därför kan också upplevelser i olika religioner få olika karaktär. Här tror jag att vi måste visa varandra respekt religionerna emellan. Vi kanske har svårt för vissa uttryckssätt en annan religionsutövare använder men respekten bör leda oss till att tränga förbi fördomar och fråga efter den djupare betydelsen för uttryckssättet. Det är bra när människor från olika religioner kan mötas och ”befrukta” varandra utan att för den skull ge avkall på sin egen religions särprägel. Det finns något gott i varje religion.


Asketism är ett ord som vi nutidsmänniskor möter väldigt sällan. Det första som jag tänkte på när jag hörde ordet var en utmärglad eremit
 som inte unnar sig något av detta livets goda. Enligt Martin Lönnebo är istället asketism en ”övning i att leva ett helt och äkta liv.” (Frälsarkransen, 1996, sid 44) Att öva sig i att lägga bort egoism, till att i stället göra sånt som föder fram positiva egenskaper i personligheten är ju bra. Men det är inte lätt att ändra negativa vanor. Det har ju sitt pris. Ofta är vi människor bekväma och väljer den lättaste vägen. Ted Harris påpekade i intervjun att man skulle öva sig genom att befria sig själv från negativa krafter.


Något som verkar vara viktigt i en människas sökande inåt är motivet. Varför mediterar eller ber jag? Är det för att söka upplevelser? Är det för att hitta en balans i livet? Är det för att bli något? Motivet bestämmer nog vart mitt sökande landar. Mases nämnde i intervjun om domedagssekten i Japan. Här ledde inte meditationen till något positivt.

För mig personligen så låter ordet meditation mera tekniskt än ordet bön. Jag tycker absolut inte att det är ett negativt ord men lite mera ensamt. Ordet bön är för mig mera relation. Nu är naturligtvis verkligheten bakom orden viktigare. När


tekniker används för att nå en transcendent upplevelse så används de ju mer eller mindre medvetet. Jag tänker mig att det är nog som i en kärleksakt. Om jag som älskande hela tiden skulle vara upptagen av vilken teknik jag använde så skulle det störa kärleken. Tekniken finns förstås där men det är kärleken som får styra mitt handlande. Mitt sinne är vänt mot den jag älskar.

Jag tror att det krävs mer än teknik för att nå ett möte med Gud. Om nu Gud är person så har han alltså en vilja. När vi försöker nå Gud endast genom metoder eller vi försöker utröna honom genom vetenskapliga metoder så tror jag att människan är inne på helt fel spår. Jag tror Gud har sina egna premisser för hur ett möte med honom ska ske. Mases säger att kärleken är det enda motivet. Då måste det vara Guds kärlek. Jag tror att ett möte med Gud kan ske bara därför att Gud vill det. Jag måste inte själv prestera en kärlek till honom. Hans kärlek för mig räcker för att ett möte ska kunna ske. Och i den kärlek som Gud ger människan kan en tillit till honom skapas. Den kärleken kan jag få möta i mitt sökande inåt.


Det har gjorts olika försök att kategorisera mystika upplevelser. Den variant som jag har redogjort för i uppsatsen är religionsforskaren Roland C Zæhners typologisering. Jag tror att det är som en del forskare säger att människor i sin tolkning av dessa upplevelser styrs av sin kulturella och religiösa kontext. Men i grunden finns en genuin gudomlig upplevelse som lämnar outplånliga spår. Om upplevelsen är panenhenisk, monistisk eller teistisk
 spelar mindre roll. Ofta går nog dessa olika typer av upplevelser in i varandra.

En av William James kriterier för en mystik upplevelse är att mystikern upplever sig i händerna på en makt utanför sig själv. Jag tror inte på detta! Jag tror att Gud bor i människans inre och det är där som detta möte oftast sker. Vart är Gud? Hur stor är Gud? Det kan vi inte svara på. Men i bibeln står det att Gud bor i ett ödmjukt hjärta och i en förkrossad ande. (Jesaja, kap 57:15) När mystiker talar om Gud så säger de att vi är i Gud men samtidigt att Gud är i oss. Det är säkert sant både ock.


Något jag lade märke till vid mina två intervjuer var att båda intervjuade betonade att det handlade om mystika erfarenheter, inte upplevelser. De tyckte att upplevelser ligger på ett ytligare plan. Jag tror att jag förstår vad de menar. En erfarenhet är mer än en upplevelse. Jag kan uppleva något utan att det ger mig en bestående erfarenhet. En erfarenhet är av mer bestående art. Man brukar ju säga att det är av erfarenheterna man lär sig. Och sedan kommer också motivet in i bilden. Det kan vara ytligt att söka Gud bara som en upplevelse. Som en kick! För en mystiker handlar det om något djupare än så.


Är mystiker obotliga individualister? Mycket av vad som skrivs om mystik verkar handla om den enskilde mystikerns inre liv. Men om det inre livet inte leder till konkreta, påvisbara värdeförändringar och ökad empatisk förmåga så är det nog inte mycket att ha.

En av Staceys sju kännetecken, för en mystik upplevelse, är en upplevelse av odifferentierad enhet i individens medvetande. Upplevelsen eller vetskapen om alltings enhet verkar påverka mystikerns liv på djupet. Det förefaller som att man får en kärleksfullare syn på tillvaron. Det är inte bara den egna personen som blir viktig.


Jag gillade Wilfrid Stinissens förklaring av Guds treenighet. Att Gud i sig själv, i sitt eget väsen är en evig relation, en evig gemenskap. Så Gud säger alltså: ”Välkommen in i gemenskapen.”

Jag har börjat fundera på; vad är egentligen en individualist? Jag har kollat ordets innebörd i en ordbok och där stod; ”en som håller på den enskildes rätt; en som går sin egen väg.” (Malmström, 1991) Här talas bara om individens egen rätt och väg. Enligt denna vedertagna definition så är en individualist rätt så egensinnig. Men är det verkligen så. Jag har hittat ett citat av Malle Jöever där han säger följande:

”Individualism hämtar sin näring ur människans inre, ur tankar, känslor och värderingar. Till skillnad från egoism söker och finner den sin fullbordan i samspel mellan andra individer. Detta är det nya. Detta är drivkraften i den solidariska individualismen som är en förutsättning för framtida utveckling. För att inte säga överlevnad.” (Friman, 1996, sid 30)

Jag tycker det är relevant för uppsatsens frågeställning att fundera igenom individens roll i den kristna mystiken. För många är individualism någonting fult. Man sätter nästan ett likhetstecken mellan individualism och egoism. Men när Malle Jöever säger att människan hämtar näring ur sitt inre, från känslor, tankar och värderingar och söker sin fullbordan i samverkan med andra individer så tycker jag att han lyfter upp individualitetens betydelse på ett högre plan. Jag går tillbaka till ordlistan och kollar ordet individualitet och där står; egenart, personlighet. Det är vad det handlar om! Om man sätter in ordet individualitet i citatet ovan istället för individualism så stämmer det. Jag tror att genom att möta sig själv, bli klar över vad man vill och vem man är så blir man en hel människa. Den kristna mystiken säger att varje människa är unik. Den personlighet jag har utvecklas i mitt möte med mig själv och med Gud. Stinissen menar ”… att föreningen med Gud står som garant för personlighetens utveckling. Eftersom Gud själv är personlig, gudomliggör han människan enligt sitt eget sätt att vara. Ju mer människan förenas med Gud, desto mer blir hon person.” (Stinissen, 1978, sid 18)

Om man tittar tillbaka på ökenfäderna som levde under kristendomens första århundraden så gick vägen för många av dem ifrån ett eremitliv till ett gemenskapsliv i kloster. Här får individualiteten ”… sin fullbordan i samspel mellan andra individer.” (Friman, 1996) Stinissen säger att människan gudomliggörs efter Guds eget sätt att vara. Om nu Gud i sin egen person är relationer så måste rimligtvis människor som formas av honom bli gemenskapssökande. Jag tror att splittringen inom människan idag är ett större hot mot mänskligheten än vad individualismen är. En sann individualitet leder till helhet och gemenskap.


I boken Mystikens psykologi så skriver Tor Andræ om religionens tre huvudmoment och att alla tre momenten hör ihop i ett sunt fromhetsliv. (Andræ, 1925, sid 23) Dessa tre huvudmoment är: 1. Det institutionella och historiska. 2. Det teoretiska. 3. Det mystika. Det är nog ingen slump att Andræ räknar upp momenten i denna ordning. För många är nog traditionen och kyrkans roll det viktigaste. Därefter kommer behovet av en teologi. Sist kommer mötet med den verklighet som är religionens uppkomst! Jag tror att om man vänder på ordningsföljden så blir det rätta proportioner på det hela. Det är idag en utveckling åt det hållet. Människor frågar efter Gud idag. Kyrka, tradition och teologi blir då en andrahandsfråga. Men andrahandsfrågorna är ju inte oviktiga för det. Vi måste nog sätta namn och skapa former för det vi upplevt.

Men visst är den kristna mystikens själ vacker! Mystikens språk är mer uttrycksfullt. Ungefär som när du går ut i naturen och upplever den. När du upplever naturen kan du beskriva den med en uttrycksfullhet som är större och med mer inlevelse än den som sitter inne i ett rum och tänker sig naturen.

Jag tror att den kristna mystiken handlar om människans hela tillvaro. Den går inte att begränsa till stunder av bön eller kontemplation. Guds närvaro och ledning finns alltid där. Överlåtelsen till Gud är något som sker kontinuerligt. Allt eftersom kan min relation till Gud fördjupas. Johannes av Korset beskriver en smärtsam förändringsprocess i ”Själens mörka natt”. I den processen är det Gud själv som handlar. Gud kan nog låta människor få gå igenom svåra perioder som den Johannes av Korset upplevde. Men det leder till något gott; till ett uppgivande av jaget, där människans eget inte längre står hindrande för föreningen mellan Gud och människa.

Så vad har då den kristna mystiken att ge nutidsmänniskan? Jag tror att många mystiker genom tiderna skulle svara: Ett möte och en gemenskap med en levande Gud i vilkens kärlek människans sanna identitet kan blomma ut.


När mystiker talar om unio mystica, föreningen med Gud, så finns det alltid en väg dit. Gud ”skräddarsyr” nog vägen dit för varje människa.

Det som för mig personligen betytt mest av ny kunskap och nya perspektiv är upptäckten av den mystika världen bortom sinnets funktioner, bortom begreppsvärlden. Religiösa visioner på sinnets plan var för mig bekant sedan förut. Jag har också fått en ökad respekt för andra religioners mystik. Tanken på att Gud i sig själv är relation och att individens fullkomnande leder till gemenskapstörst var någonting som jag tycker verkar sunt.


5 BILAGOR


5.1 BILAGA


Intervjufrågor


Varför behöver nutidsmänniskan söka sig inåt?


Hur vill du beteckna nutidsmänniskans identitet?


Enligt den egyptiske ökenfadern Johannes Cassianus så är det ”hjärtats renhet” som ger möjlighet till djupare andlig kunskap. Måste inte det innebära att hela mitt liv är involverat i att få andlig kunskap. Tror du att nutidsmänniskan är beredd till detta, eller är kristen mystik förunnat ett fåtal som är beredd att leva i överlåtelse till Gud?


Har dagens kristna mystiker samma budskap som ökenfäderna hade eller ser budskapet annorlunda ut idag?


Hur vill du definiera kristen mystik?


Är det viktigt att söka avskildhet och tystnad?


Hur vill du karaktärisera den kristna mystikens djupaste erfarenheter?


Finns det metoder för att utveckla sina inre egenskaper?

Kan man disponera sig för en religiös upplevelse. I så fall hur?


Hur stor roll spelar tekniken in i djupmeditation?


Det finns mystiker som lägger stor tonvikt vid disciplin och askes. Varför är det viktigt?


I boken: Vägen till kontemplation, sid 60, betonar Thomas Merton att det är viktigt för mystikern att komma under teologens kontroll och att mystikerns språk ”måste nödvändigtvis sträva efter den klarhet och tydlighet och precision som den katolska traditionen har utbildat och kanaliserat.” Vill du utveckla dina tankar om kopplingen mellan religiösa upplevelser och kyrkans teologi och tradition?


Hur ser du på att kristna mystiker använder meditationsmetoder från andra religioner?


Är kristen djupmeditation den främsta metoden för att lära känna sig själv och Gud?


Är motivet till meditation viktigt för vart det leder utövaren?


När meditation leder till ett tillstånd av objektslöshet är detta tillstånd ett slutmål eller kan detta tillstånd av klarhet leda vidare till olika saker? En väg kanske leder vidare till Gud, en annan väg är att vara kvar i detta tillstånd för att lära känna sig själv och världen?


Anser du att det finns en gemensam kärna i religiösa upplevelser – en kärna som överskrider gränserna för olika religioner, samfund och kulturer?


Är mystika upplevelser förbehållet den enskilde individen eller kan en sådan upplevas kollektivt?


Vad har en mystiker uppnått, som kan vara värt att sträva efter?
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Det inre rummet








� Transcendent betyder: Som överskrider gränsen för det som kan uppfattas med sinnena eller översinnlig. (Malmström, 1991)


� Askes (grek) betyder andlig och fysisk övning. (Lundborg, 1996).


� Taktil som har att göra med känsel eller beröring (Malmström, 1991)


� Auditiv som avser hörseln (Ibid)


� Torah (hebr), vägledning, enligt judisk tro lagen, som finns i de fem Moseböckerna. (Lundborg, 1996)


� Kontext betyder sammanhang, omgivning, (Malmström, 1991)


� De abrahamitiska religionerna är judendom, kristendom och islam


� Inkvisitionen (lat), Undersökning. Inkvisitionen var en domstol som spårade upp och dömde s.k. kättare, personer som i sin lära avvek från den romersk-katolska kyrkan. (Lundborg, 1996)


� Koncentrisk betyder med gemensam medelpunkt


� Kontemplation, (lat), fördjupande, försjunkande i Gud. Ordet används om en personlig övning i att nalkas den gudomliga verkligheten. (Lundborg, 1996)


� Eremit (grek), enstöring, person som dragit sig undan världen för att leva i bön och andakt. (Lundborg, 1996)


� Se förklaring till orden panenhenisk, monistisk och teistisk på sid 9 i uppsatsen.
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