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Sammanfattning: Den kristna meditationens betydelse för den moderna människan. Har den 
någon betydelse? Arbetet belyser möjliga teorier om huruvida meditationen 
har fått ett uppsving i det moderna samhället eller om meditationen alltid 
funnits men har blivit mer konkretiserad idag. Har modernismen i så fall 
med det att göra? En litteraturstudie för att läsa in mig på tidigare forskning 
inom ämnet och intervjuer av bl.a. församlingspräster i Gävle stad för att 
kartlägga förekomst och deltagande. Intervjuer av specialister på området 
för att få deras teorier om frågeställningen. En kort historisk överblick 
inledningsvis visar på att meditation funnits sedan ökenfäderna vad gäller 
innehåll. Ett intervjumaterial som visade på att meditation förekommer i lite 
olika former samt fått bra respons i församlingarna i Gävle stad. Ett 
uppsving av kristen meditation i bemärkelsen att man idag talar om 
meditation vilket man tidigare inte gjorde i samma utsträckning. I dagens 
samhälle där tystnad och inre frid är en bristvara så både talas det mer om 
meditation samt att behovet i viss mån ökat då fenomenet inte längre är en 
självklart integrerad del i människors liv. Fullbokade retreater visar på att 
människor är beredda att betala för tystnad. Modernismen skapar också ett 
behov av att blicka inåt sitt inre då vi inte bemästrar vår yttre omvärld med 
dess överhängande hot. Meditationen svarar bra mot det behovet och kan 
således vara en av många orsaker till att meditationen idag ligger i tiden. 
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~1~ 

INLEDNING 
Idag pratas det mycket om meditation. Ofta, det första många tänker på då är öst och 

Buddhismen, men meditationens tradition har förstås också varit stark inom kristendomen 

under lång tid, ända sen när ökenfäderna på 400-talet e.v.t. gav sig ut i öknen för att vara 

ensamma med Gud. Intresset för ämnet fick jag av min svärmor. Hon har gått via kristen 

meditation till en mer zen-inriktad form av kristen meditation. Hon gav en målande beskrivning 

av att under meditationen känna sig upplöst, i bemärkelsen förenad med universum. En känsla 

av att vara i nuet och uppleva allt runt omkring sig som en välsignelse och fortfarande inte 

upplöst som person utan mer som hel och en naturlig del av allt levande. Detta fick mig att 

fundera över livet och dess mening. Livets mening i bemärkelsen att man tar allt för givet och 

sällan tar sig tid att stanna upp en stund för att ägna tid åt sitt inre. Min egen reflektion gjorde att 

jag ville fördjupa mig mer i ämnet. Kanske finns det något i meditationen som varje modern 

människa, inklusive mig själv, borde stanna upp och ta till vara på. Min svärmors resa började 

på stiftelsen Berget i Rättvik. Det var därför ett naturligt val att gå i hennes fotspår. En resa in i 

kristendomens djupa källa av visdom och meditationens plats i den blev verklighet i tre veckor 

på Berget för mig. Utifrån det har sen hela uppsatsidén tagit form. 

 

1.1 BAKGRUND 

I B-kursen i religion på Högskolan i Gävle läste vi en fempoängskurs om stora mystiker. Detta 

var början på en mycket längre resa för mig. Dessa mystiker som kan ses som experter på 

meditation har inspirerat mig till detta arbete.1 Det finns mycket litteratur på temat mystiker. 

Ofta är det självbiografiska berättelser om mystikernas eget liv, relation till Gud och deras 

uppenbarelser. Ett par kända exempel är Hildegard av Bingen, Julian av Norwich m fl. 

Ovanstående är medeltida mystiker. En modern mystiker i vår tid är Thomas Merton. Han har 

ett omfattande författarskap bakom sig och jag har valt att använda han bok ”Kontemplativ 

bön” (1987) i min uppsats. Gemensamt för alla nämnda mystiker är att de levde ett klosterliv. 

Idag är meditationen inte bara en monastisk tradition utan även folklig och tillgänglig för alla.2 

Vad är det då som gör att meditation numera gått från monastisk till folklig tradition? 

                                                 
1 Rodhe, 1976 
2 Rodhe, 1976 
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Lönnebo menar att meditation alltid funnits men att man i folkmun inte kallat det så.3 Man 

har använt begrepp som t.ex. ”kura skymning” då man när mörkret föll avslutade sina sysslor 

och gick in och kanske tände en brasa och funderade på dagen som gått. Detta var innan TV och 

dataåldern. Idag trotsar vi mörkret med lampor och annat.4 

 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 

Mycket av den sentida forskningen kring meditation har kretsat kring dess betydelse för den 

moderna människa och hennes ofta omtalade svårighet att konfrontera sin egen innerlighet. Här 

följer ett par huvudteorier jag har som underlag för min uppsats. 

En av huvudförfattarna i min uppsats är Johnston. Han skiljer på religiös och ickereligiös 

meditation med att nämna kärleksdimensionen som den största skillnaden. Kärleken är central i 

det kristna budskapet tillsammans med tro och hopp. Alla har idag tillgång till meditation och 

inte endast religiösa människor. Meditationen har i viss bemärkelse blivit folklig. Johnston har 

tittat på den moderna människan och dess levnadsvillkor och upptäckt att meditation kan vara 

det den moderna människan behöver. Det svarar mot det av modernismen skapade behovet att 

blicka inåt i sitt inre. Kroppen har idag en mer betydande plats i kristendomen. Från att ha varit 

ett gissel för andligt leverne till ett medel för att uppnå andlig energi. Här tar Johnston t ex upp 

meditativ livsstil, anpassat för dagens samhälle, där kroppslig aktivitet tas upp som ett medel 

för att få ett ökat kroppsmedvetande och en närvaro där meditation och samling kan äga rum. 

Johnston presenterar za-zens sittställningar men han poängterar också att vilken ställning som 

helst går bra. Han tar vidare upp likheter mellan Buddhism och Kristendom för att visa att vi 

inte är så olika. Ett viktigt budskap är att man inte behöver släppa taget om den kristna tron bara 

för att man använder buddhistiska influenser i sin sittställning.5 

Stinissen är en annan av mina huvudförfattare och liksom Johnston står han fast förankrad 

i det kristna innehållet i meditationen. Kristus står här i centrum och meditationen betyder att 

man söker kontakt med Gud. Liksom Johnston skriver Stinissen också om ”de nya 

meditationsrörelserna” med vilket han menar tiden efter de österländska influenserna i kristen 

meditation. De nya meditationsformerna är en dialog mellan Buddhism och Kristendom. Den 

traditionella objektsmeditationen har lyfts till att bli steget närmare kontemplation som är målet 

för flertalet mystiker. Ett förbehåll angående tekniken då Stinissen skriver ”Tekniken kan inte 

                                                 
3 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
4 Intervju med diakonen i Staffanskyrkan 
5 Johnston, 2002 
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tvinga Gud.”6 Liksom tidigare författare läggs stor tonvikt på kärleken. Meditationen anses 

vara en kärlekens resa. Att öppna upp, släppa egot för att fylla på med Guds kärlek blir ett av 

meditationens huvudsyften.7 

En tredje huvudman på ämnet är Enomyia-Lasalle. Liksom de andra två skriver han om de 

nya meditationsrörelserna med influenser från öst. Ett växande intresse för meditation i 

västerlandet för att skydda sig från samhällets stressfyllda värld. Han skriver även om den 

moderna människans konflikt vad gäller tro och vetenskap. Så att be med känsla istället för med 

förnuft kan verka för att få de båda motsatsparen att gå ihop. 

Uppdelningen mellan objekts och objektslös meditation kommer åter här. Även 

Enomyia-Lasalle tar upp likheter mellan Buddhism och Kristendom och förespråkar de 

österländska sittställningarna och dess förhållningssätt. Man kan även läsa att kritik riktats till 

den här formen av integrering av Buddhism i den kristna traditionen. Även han menar att 

meditationen nu är till för alla och att alla kan meditera ifall de övar sig.8 

Alla tre ovanstående har en ekumenisk inriktning vilket betyder att man tittar mer på vad 

som förenar och inte på vad som är specifikt och särskiljande. 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med arbetet är att undersöka vad meditationen har för betydelse för den moderna 

människan genom att presentera en historisk överblick samt göra en samtidsanalys. 

Frågeställning: Vad har kristen meditationen för betydelse för den moderna människan? 

 

1.3.1 AVGRÄNSNINGAR 

Jag tänkte först inrikta mig på enbart zenmeditation i en kristen kontext. Min dåliga förkunskap 

satte mig genast på prov då zenmeditationen bara är en liten del av den kristna meditationen. 

Den har dessutom endast funnits i kristna sammanhang här i Sverige sen 70-talet. Men den har 

ändå fått tagit plats i arbetet då den räknas till de nya meditationsformerna i kristen tradition och 

är i någon bemärkelse ett sätt att bemöta modernismen som också är en del av mitt arbete. 

Modernismavsnittet är också enbart skrivet utifrån två av Giddens böcker i ämnet.9 Detta 

kan således ge ett ganska smalt intryck om vad modernism är. Men då min huvuduppgift inte är 

                                                 
6 Stinissen, 1990, s.13 
7 Ibid 
8 M Enomiya-Lasalle, 1974, 1976 
9 Giddens, 1996, 1991 
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att ingående beskriva modernismen samt att Giddens har ett omfattade och bra 

forskningsunderlag i sina avhandlingar ansåg jag det räcka. 

 

1.4 ARBETETS DISPOSITION 

Arbetet är presenterat med början i en inledning om varför jag valt mitt ämne och detta följs av 

en bakgrund till uppsatsen. I tidigare forskning har jag presenterat mina huvudförfattares teorier 

som uppsatsen till stor del bygger på. Syfte med formulerad frågeställning och en del 

avgränsningar värda att nämna kommer sen på agendan. Det andra kapitlet innehåller ett 

metodavsnitt där man som läsare kan se vilka metodval jag gjort och varför. Innehållet i 

uppsatsen tar sen sin början i en historisk överblick. Detta för att läsaren ska kunna orientera sig 

lite i hur synen på Kristendomen och dess verksamhet sett ut kortfattat genom tiderna. Detta har 

direkt relevans för meditationens fortlevnad. Vidare följer en förklaring av ordet meditation och 

senare också kristen meditation där dess andliga innebörd förklaras. Kapitlet därefter handlar 

om meditativa förutsättningar där en förklaring av inre och yttre hållning finns samt att det i det 

nästföljande kapitlet är ett par meditativa kontexter beskrivna. Modernismen, vilket är nästa 

ämne att avhandlas, ger en förståelse för vad modernism är samt vad den moderna människan 

idag utsätts för, det följs sedan av kapitlet där de andliga författarna kommer till tals om varför 

de tror att meditation behövs idag. Allt summeras sen i en sammanfattning och slutdiskussion. 

Sist kommer så mina slutsatser. Bilagor och litteraturförteckning längst bak. 
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~2~ 

METOD 
Skiljelinjen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning beskrivs ofta i termer av huruvida data 

är kvantifierbara och därmed mätbara eller ej, och i det avseendet är kvalitativa 

forskningsmetoder väsensskilda från kvantitativa metoder. Då kvantitativa metoder i huvudsak 

innebär insamling och kodifiering av numeriska data bygger den kvalitativa metoden på en mer 

djupgående analys av och förståelse för det som studeras. Kvantitativa metoder är skapade ur 

den naturvetenskapliga forskningstraditionen, där verkligheten betraktas som något objektivt 

och målet med forskningen är att söka ”sanningen”.10 Eftersom jag intresserar mig för 

förståelse av forskning inom det valda området arbetar jag utifrån en kvalitativ metod och 

använder en litteraturstudie och intervjuer som metodologiskt verktyg. 

 

2.1 KVALITATIVA INTERVJUER 

”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 

dessa enkla frågor får man komplexa innehållsrika svar.”11 Tillförlitligheten är i regel större i 

kvantitativa och mätbara intervjuer än i kvalitativa.12 Men jag motiverar mitt val av kvalitativa 

intervjuer med att jag undersöker en betydelse, d.v.s. meditationens betydelse för den moderna 

människan och då är det eventuella svaret ej mätbart i kvantitativa former. ”Val av metod ska 

ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen.”13 Jag har 

valt en standardiserad intervjuform i den bemärkelsen att samtliga intervjupersoner (utom 

telefonintervjun med Martin Lönnebo) fått samma frågor. Följdfrågorna och diskussionen 

kring frågorna som jag beskrivit som fri diskussion är dock av kvalitativ och informell 

karaktär.14 Martin Lönnebos telefonintervju var fri i bemärkelsen att vederbörande och jag 

diskuterade kring hans erfarenheter på området. 

 

2.2 URVAL 

Urvalet begränsades till verksamma präster i Gävle stad. Varför det blev just fyra berodde på 

prästernas intresse av att delta. Varje intervjuad präst fick representera sin församling. Martin 

                                                 
10 Holme & Solvang, 1997 
11 Trost, 1997, s.7 
12 Trost, 1997 
13 Trost, 1997, s.17 
14 Trost, 1997 

 8



 

Lönnebo valdes då han kan anses som specialist på området. P.g.a. det geografiska avståndet 

gjordes intervjun i det här fallet per telefon. Per Mases kan också anses som en specialist då han 

har 30 års erfarenhet av kristen meditation samt ett mindre författarskap bakom sig. 

 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att få kunskap om kristen meditation har jag vistats tre veckor på stiftelsen Berget Rättvik. 

Denna vistelse har inspirerat samt gett mig en möjlighet att på djupet förstå fenomenet. Jag har 

ägnat mig åt litteraturstudier på temat och haft informativa samtal med föreståndare och präst 

Per Mases, verksam vid Berget, för att få klarhet i de bitar jag inte förstod i litteraturen samt 

övriga funderingar. 

Jag har även intervjuat verksamma präster i fyra olika församlingar i Gävle stad för att 

kartlägga förekomsten och intresset av meditationsverksamheten i respektive församling. Alla 

intervjupersoner fick samma intervjufrågor som mer användes i samtliga intervjuer som ett 

underlag för en friare diskussion. Intervjumaterialet har använts kvalitativt och finns i dess 

helhet som bilagor. 

En telefonintervju med biskop Martin Lönnebo har även utförts för att få en specialists 

uttalande i ämnet då M. Lönnebo har ett omfattande författarskap bakom sig på temat 

meditation och även konkretiserat meditationen med sin frälsarkrans.15 En studie av 

modernismen genom att läsa Anthony Giddens har lagts till uppsatsen för att få en större 

förståelse för vad den moderna människan ställs inför idag samt hur hon tacklar samtidens 

kontext. Ovanstående har gjorts för att få reda på huruvida det finns någon relevans i min 

frågeställning. 

 

                                                 
15 Begreppet frälsarkrans förklaras närmare i kap. 5.2.3 
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~3~ 

MEDITATIONEN GENOM TIDERNA 
Inledningsvis vill jag ge en kort historisk överblick över de stora tidsepokerna och dess 

påverkan, i stora drag, på Kristendomen. Detta har direkt relevans för den kristna meditationen 

och dess fortlevnad i ett föränderligt samhälle. Meditationen i den östliga traditionen kan 

närmast beskrivas som kontemplation, d.v.s. medvetandets tömmande. Den har sin 

motsvarighet i den västliga traditionen men har där utvecklats annorlunda och betytt dels 

tömmande men även övande av medvetandet. Överblicken tar sin början i Medeltiden och 

sträcker sig fram till vår tid. 

 

3.1 Medeltiden (500-1500) 

Det är under denna tidsepok som kristendomen breder ut sig. Medeltiden brukar delas in i tidig- 

(500-1000), hög- (1000-1300) och senmedeltid (1300 och 1400). Det går att hitta skrifter om 

meditation fr.o.m. högmedeltiden då den latinska termen meditatio träder fram. Innan användes 

det grekiska ordet ”mythos” med vilket man menar mysterierna.16 

Väsensinnehållet i meditationen har dock funnits med ända sedan ökenfäderna (400-tal 

e.v.t.) och tidernas begynnelse.17 Men för att börja vår resa i litteraturen så börjar vi hos en av 

meditationens föregångare; Guigo II. Han levde 1140-1193, och skrev ”Munkarnas stege” som 

handlar om fyra steg i den andliga utvecklingen. Dessa bestod av läsning (lectio) av Skriften, 

meditation (meditatio) för att upptäcka dolda sanningar, bön (oratio) för att driva bort det onda 

och välkomna det goda och till sist kontemplation (contemplatio). ”Läsningen söker, 

meditationen finner, bönen frågar och kontemplationen smakar.” Detta förklaras i ”Munkarnas 

stege” som att ”Läsningen rör ytan medan meditationen rör djupet. Bönen rör önskemålet om 

vad djupet begär och kontemplationen rör den glädje av att upptäcka dess sötma.”18 Tyst bön 

och meditation hörde till rutinerna från mitten av 1200-talet. 

Högmedeltiden präglades av skolastiken vilket innebar att det rådde teologisk vetenskap. 

Detta innebar att man förstod världen utifrån religiösa förklaringsmodeller. Man menade att 

den kristna tron kunde begripas förnuftsmässigt och man vävde in sanningar från bl.a. 

Aristoteles i den kristna vetenskapen. En av skolastikens främste företrädare var Bonaventura, 

                                                 
16 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
17 Intervju med präst och föreståndare Per Mases, Berget, Rättvik 
18 http://www.ldysinger.com/MONS_423/02_lectio/04_guigo.htm 
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född i Italien, franciskanmunk och senare också ordensgeneral och kardinal. Han dog 1274 och 

blev senare helgonförklarad. Under sitt liv ägnade han sig åt ett omfattande författarskap. 

Författarskapet indelas i tre kategorier som alla representerar tre perioder i hans liv. Den första 

består av skolastiska skrifter, den andra av andliga texter och den tredje behandlar föreläsningar 

kring kontroversiella teman kallade ”Den trefaldiga vägen” vilket är ett kompendium över den 

mystika vägen. I den står det skrivet om de tre klassiska stadierna vilka består av rening, 

upplysning och fulländning. I kompendiet finns även tre viktiga andliga övningar beskrivna: 

meditation, bön och kontemplation. Texten behandlar ”Medvetandets resa till Gud”. 

Meditationen bygger här på läsning av Bibeln vilket är en klassisk teknik inom den monastiska 

traditionen. Hans skrifter har haft stor betydelse för mystikens utveckling.19 

Medeltidens monastiska liv präglades av ensamhet, tystnad, läsning, meditation, bön och 

kontemplation. Ensamhet och tystnad ansågs vara gynnsamma förutsättningar för läsning och 

meditation. Läsningen var främst inriktad på Bibeln och man ägnade sig åt en repetitiv läsform. 

Favoriten bland texterna var ofta psaltarpsalmerna.20 

 

3.2 Renässansen (1400-1500) 

Renässansen innebar en ny tidsepok. Världen blev mer vetenskaplig och man betraktade 

världen som ett objekt som skulle observeras. Människan upptäckte sig själv och fick mer frihet 

och individuellt tänkande. En återupptagning av antikens kulturarv och en tid präglad av konst, 

upptäcktsresor, framtids- och framstegstro samt människans egen förmåga separerade folket 

från kyrkan. Detta till skillnad från medeltidens mer enhets och meningsskapande syn på 

tillvaron.21 

 

3.3 Reformation och upplysning (1500-ca 1800) 

Reformationen och det 30-åriga kriget rörde om så att den tidigare sammanfogande 

kristendomen blev separerande och anledning till krig. Reformationen började med Martin 

Luther som vidhöll att människan blir rättfärdig genom tro och inte genom handling. Han 

översatte även Nya Testamentet till tyska vilket var början på den översättning som skulle 

spridas på folkets språk istället för som tidigare, latin.22 

                                                 
19 Geels, 2002 
20 Geels, 2000 
21 Mases, 1998 
22 Mases, 1998 
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I Sverige började medeltiden gå mot sitt slut i början av 1500-talet. Gustav Vasa kom till 

makten 1523. Innan Gustav Vasa fanns 40 kloster i Sverige. De flesta stängdes dock under hans 

regim. Meditationen och mystiken som hade blomstrat under medeltiden försvann, och då 

också mycket av det djup och den andlighet som praktiserades av många människor.23 

Under 1700-talet började en ny kulturströmning som kallas för upplysningstiden. Den kom 

att bli en intellektuell rörelse från naturvetenskapen. Detta innebar en trovärdighetskris för den 

kristna religionen. Dualismen föds och människan uppmuntrades att tänka kritiskt. Isaac 

Newton ger en rationell och vetenskaplig förklaring av världen. Nu kunde man ifrågasätta det 

makten och kyrkan sa och inte tro blint på allt. Detta innebar således att man heller inte behövde 

tro på kyrkans ord och prästers predikningar.24 

I och med franska revolutionen och industrialiseringen då Upplysningen kulminerade så 

tog förnuftet allt mer överhanden och människorna fick en mer materialistisk syn på tillvaron 

och människan reducerades till en biologisk konstruktion. Kristendomen försvagades.25 

Kloster stängdes över hela Nordeuropa och mystiken med dem, och den rationella verklighete

blev den växande i samhället. Länge var det förnuftet som drev människa

n 

n.26 

                                                

 

3.4 Romantiken (sent 1700-sent 1800) 

Romantiken kan man säga kom som protest mot upplysningens förnuftstro. Ett nytt behov 

visade sig bland människor. Nu var känslor viktigare än förnuft samt att känslor ansågs nu vara 

en säkrare källa till kunskap om Gud, människan och världen. Förnuftet, rikedomar, tillgångar 

och intellekt var plötsligt inte längre tillräckligt, något fattades.27 

 

3.5 Nutid 

Asien utforskas och man finner meditationen i öst. Anammandet och införlivandet av denna i 

västerländsk kultur skulle kunna tolkas som en motreaktion på det separatistiska 

förhållningssätt man länge haft till själ, ande, intellekt och kropp.28 

En ny skola av mysticism föds inom kristendomen. Pionjärer inom detta område är 

Enomiya Lasalle i Japan och Thomas Merton i Amerika. Den nya mysticismen är en dialog 

 
23 Ibid 
24 Mc Kay m fl, 2007, kap. 17 
25 Ibid 
26 Mases, 1998 
27 Mc Kay m fl, 2007, s. 729-730 
28 Mases, 1998 
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mellan kristendomen och Buddhism, Taoism och Hinduism. Kontemplation är numera ej bara 

för munkar och nunnor utan för alla.29 

                                                 
29 Johnston, 1996 
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~4~ 

BEGREPPET MEDITATION 
Icke-religiös meditation där målet är att tömma medvetandet skiljer sig från kristen meditation. 

Den kristna meditationen har ett innehåll vilket brukar beskrivas som kärleken. Här följer en 

beskrivning av vad kristen meditation är enligt dess utövare. 

 

4.1 Kristen meditation 

Den traditionella kristna meditationsformen går ut på att begrunda frälsningsmysterierna, vilket 

också är den traditionella objektsmeditationen. Numera, i de nya meditationsrörelserna, står 

meditation mer för inre samling, tankefrånvaro, bilder och känslor. Tidigare har den nutida 

meditationen kallats kontemplation. Det som kännetecknar kristen meditation är att den är av 

religiös karaktär, betraktas som ett medel att närma sig Gud, är fylld av kärlek och tillbedjan 

och främjar det psykiska och fysiska välmående man uppnår genom att meditera.30 ”För den 

kristne ingår meditationen som ett led i ett stort kärleksäventyr.”31 Kristus står i centrum i den 

kristna meditationen; ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom 

genom mig.”32 I kristen meditation sätter man in meditationen i ett kristet sammanhang och där 

blir verklighetens innersta och livets källa, Gud. En resa in i utövarens eget inre blir således en 

resa där denne bereder sig att möta Gud. Mystiken är i kristen tradition något som fokuserar på 

just den inre upplevelsen av mötet med Gud. Mystik förekommer i alla religioner även om 

gudomligheten varierar.33 

Meditation kommer från latinets ”mete”, som betyder mål, gräns. Målet i det här fallet är 

kontemplation och vägen dit är meditation. Hjärtat är, i den mystika bönen, medelpunkten och 

meditationen är, bildligt och poetiskt beskrivet, en hjärtats bön.34 

”Offentlig” och ”privat” bön var förut samma sak, liksom liturgi och kontemplation. Det är 

först i modern tid man har separerat de båda. Det är viktigt att fortfarande förstå att de går in i 

och berikar varandra på så sätt att båda behövs och förutsätter varandra. Målet, d.v.s. 

                                                 
30 Stinissen, 1990 
31 Ibid, s.13 
32 Bibel 2000, Joh 14:6 
33 Rodhe, 1976 
34 Merton, 1987 
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kontemplationen, har sitt ursprung i Kristi ensamma bön på berget om natten. Syftet med 

meditationen eller ”hjärtats bön” är att uppleva en personlig erfarenhet av Gud.35 

Det förekommer en viss dualism i meditationen mellan subjekt och objekt så länge man 

försöker förstå mysterierna endast med förnuftet. Enligt M. Lönnebo måste man gå vidare, förbi 

förnuftet, för att förstå, vara i och uppleva mysterierna.36 Detta har även konkretiserats av M. 

Lönnebo som har skapat begreppet ”lekmeditation”. Han menar att vi genom att lära av barnen 

och deras inlevelseförmåga bör läsa mysterierna på barnens vis. Att leva sig in i ett textavsnitt i 

Bibeln så till den grad att vi kan höra, se och lukta på det. Då har man med hela sitt väsen 

förstått texten.37 

 

                                                 
35 Merton, 1987 
36 Merton, 1987 
37 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
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~5~ 

MEDITATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR 
De meditativa förutsättningarna har jag valt att dela in i inre och yttre hållning samt meditativa 

kontext. Den inre hållningen är en förutsättning för att få den kristna meditativa upplevelsen 

medan den yttre hållningen kan fungera som hjälpmedel till att ställa in sig i riktning mot den 

inre hållningen. För en del krävs också en meditativ kontext. Detta kan t ex vara en tyst miljö 

med exempelvis tända ljus eller ikoner för att ”komma i stämning”. 

 

5.1 Inre hållning: 

Johnston menar att i den tysta bönen ligger Ordet integrerat i det undermedvetna och 

genomsyrar livet och den tysta bönen. Att meditera över Skriftens ord, vrida och vända på 

orden och dess innebörd, leva med dem, föreställa sig dem, visualisera dem, känna och lukta 

dem kallas traditionellt objektsmeditation.38 Detta är också vad M. Lönnebo kallar 

lekmeditation, (se föregående kap.) 

Det finns en mängd sätt att be. Ett par exempel är att be med Jesu namn, med andningen, 

med ett mantra (upprepning), begärande bön, tacksägelse, i tystnad, med närvaro, genom att 

njuta av Bibelns ord, genom intim vänskap med Gud etc. Oftast är bönen en kombination av 

flera av ovanstående böneformer. Enligt Johnston är det viktigast att hitta sin egen väg och att 

förstå att bönen och att be är en process.39 

Bönen kan placeras i olika grader. På det första stadiet ägnar man sig åt s.k. diskursiv bön 

då man engagerar minnet, förståndet och viljan genom att komma ihåg och återkalla i minnet ett 

textavsnitt i Bibeln. När man kommer ihåg och kan frammana texten så försöker man förstå 

mysteriet. I det andra stadiet som kallas ”affektiv bön” har man förberett sig för att, istället för 

att begrunda trons mysterium, ägna sig åt en känslans bön. Där behövs ingen intellektuell 

ansträngning. I det tredje stadiet uppstår den s.k. enkelhetens bön. Den liknar affektiv bön men 

är mer förenklad och här är det också möjligt att nå kontemplation. Johnston säger att varje 

människa i det här skedet måste känna själv när det är tid för stillhet och ordlös tystnad då det 

inte finns några tydliga gränser och riktlinjer för övergången utan det är, enligt författaren, 

individuellt.40 

                                                 
38 Johnston 2002 
39 Ibid 
40 Johnston, 2002 
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Det finns en existentiell och en essentiell bön. Den essentiella bönen handlar om Gud och 

vad jag är. Den har ett ”väsensinnehåll”. I den mediterar man över Guds kännetecken såsom 

nåd, godhet och kärlek samt över Bibeln och dess texter. Existentiell bön är en sorts mystisk 

kontemplation. I den handlar bönen om att Gud är, inte vad Gud är. En varandets bön, enkel och 

att bara vara till. Att veta genom att icke-veta. En klassisk paradox inom meditationen.41 

 

5.2 Yttre hållning 

Nedan följer några metoder som kan vara till hjälp för att närma sig och nå inre samling. 

 

5.2.1 Kroppen 

Förr hade man en mer dualistiskt syn på människan. Själen ansågs stå högre och kroppen lägre. 

I bibeln däremot är kroppen beskriven som helig, ett tempel, Jesu kropp och boning for den 

helige Ande.42 

Det kristna ledmotivet är tro, hopp och kärlek. Därav har inte de fysiska förutsättningarna i 

meditationen varit det primära. En dominikansyster vid stiftelsen Berget i Rättvik hade en teori 

om att sittställningarna tidigare varit en levande tradition. Innan kyrkbänkar, fåtöljer och soffor 

så satt man mer korrekt vilket också kan synas på kort från förr då hållningen var betydligt 

bättre än idag. Idag är således medlet inlånat från Buddhismen. Detta främst p.g.a. dess 

välgörande effekter och förutsättningar för att nå den kristna djupmeditationen.43 

Trots att det har dokumenterats lite om och varit svagt fokus på sittställningar i den kristna 

traditionen så har ändå kristna mystiker nått fram till djup och total koncentration.44 

I icke-religiös meditation är det den mänskliga förmågan som utvecklas. I kristen 

meditation är det ett sätt att vända sig till Gud och närma sig honom, ge och få kärlek. Idag 

består utmaningen i att utveckla en bedjande kropp. Kroppsföraktet som under historiens gång 

funnits lever till viss del kvar idag. En form av dualism där man separerar kropp och själ. Man 

förträngde förr den mänskliga instinkten vilket ibland kunde leda till psykisk ohälsa. Idag efter 

Jung och Freud förstår vi att man måste integrera människans behov och instinkter i vår 

livsstil.45 

                                                 
41 Ibid 
42 Stinissen, 1990 
43 Mases, 1998 
44 Johnston, 2002 
45 Ibid 
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Men detta är än idag omdebatterat. En del i kyrkan menar att det kristna budskapet ska 

förmedlas endast via ordets förkunnelse, bibelstudier, predikan o.s.v., medan andra hänvisar till 

Bibeln och tolkar den så att kroppen är en självklar del i det kristna livet.46 

 

5.2.2 Za-zen 

En inlånad meditationsmetod från öst är za-zen(=sittzen) I öst lägger man stor vikt vid kroppen. 

För att fysiskt klara en längre stillasittande session krävs en bra och för kroppen förmånlig 

sittställning. I öst har man upptäckt att vissa sittställningar är att föredra och är mer gynnsamma 

för detta än andra. En viss kroppshållning är föreskriven. Exempel på dessa är hel- och 

halvlotus samt diamantställningen. Som hjälpmedel kan man använda en kudde, pall, stol eller 

matta. Diamantställningen är den som fått störst genomslagskraft i kristen tradition. I dessa 

sittställningar reduceras kroppens aktivitet till ett minimum. På det sättet befrias en hel del 

energi som istället kan koncentreras i hjärnan. Detta gör att man samtidigt som man får en inre 

samling, ro och lugn också får en stor vakenhet.47 

I za-zen befinner sig alltså kroppen i en vaken och avspänd vila. I den finns tre 

grundpelare: kroppshållningen, andningen och det inre förhållningssättet till tankarna. Med en 

rak och avspänd hållning med centrum i kroppens mitt blir meditationen stabil, öppen och 

vaken. Omedvetna känslor som hålls tillbaka av muskelspänningar får en chans att komma upp 

till ytan. Vakenheten gör att känslorna blir medvetna. Hållningen och förankringen är viktig 

samt att man har en fri och avspänd andning. Tanken är att tankarna ska släppa taget om ”jaget” 

och att tankarna ska tillåtas komma och gå fritt.48 

Ofta får man ont de första sittningarna p.g.a. ovana att sitta i de här ställningarna. Men med 

lite träning så bygger man upp och töjer musklerna och senorna. 20-30 minuter åt gången är 

rekommenderad meditationssittning. Detta kan då kombineras med meditativ gång vilket 

innebär en långsam och taktfast gång under tystnad.49 

 

5.2.3 Frälsarkransen 

Frälsarkransens upphovsman är biskop Martin Lönnebo. Den ser ut som ett armband och kan 

även användas till detta för den som önskar. Armbandet har 18 pärlor och följer livets väg. 

Syftet var att få ett redskap för andlig träning och innehåller fyra viktiga saker. Dessa fyra saker 

                                                 
46 Se bifogade artiklar från Svenska kyrkans pressavd. I bilagorna 
47 Stinissen, 1990 
48 Mases, 1998 
49 Ibid 
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var bönens form, sammanfatta kärnan i den kristna tron på ett enkelt sätt utan rädsla, tilltala den 

moderna människan och så skulle det vara konkret och enkelt att använda. Målet var att även 

möta Gud med känsel och beröring och inte bara genom tanken och ordet.50 

Alla kan använda frälsarkransen och armbandet har blivit lite av en succé. 80 000 

armband, eller om man vill kalla det radband, har sålts sen lanseringen 1996 vilket tyder på ett 

stort behov. När man använder frälsarkransen får fler sinnen vara med i bönen och 

meditationen. Den givna ordningen ger en regelbundenhet i dem båda och en möjlighet att till 

slut bli ett med dem. Bön och meditation blir mer konkreta med ett sådant här hjälpmedel. Hela 

trosläran ryms i frälsarkransen.51 
 

                                                 
50 Martins gym på hemsida www.amosmagasin.se och http://www.fralsarkransen.se/textpage.asp?id=59&page=2 
51 Martins gym på hemsida www.amosmagasin.se och http://www.fralsarkransen.se/textpage.asp?id=59&page=2 
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~6~ 

MEDITATIVA KONTEXT 
Meditation har alltid funnits bland folket. Förr kanske man inte pratade om meditation som man 

gör idag då man levde ett mer meditativt liv i sin vardag. Med meditativt leverne menas att leva 

i ett lugnt livstempo, följa mörker och ljus, tystnad, stillhet och ge tid och utrymme för 

eftertanke. En förutsättning för meditation är just stillhet och tystnad.52 

I dagens buller och informationssamhälle är de meditativa förutsättningarna en bristvara. 

Därför pratar man också mer om meditation idag och om behovet av inre tystnad, vila, 

reflektion och tid för Gud. Då detta idag ej är integrerat i människans vardag som det var förr så 

tvingas människor som har detta behov att konstruera tystnad och då kan det behövas vissa 

meditationstekniker för att komma i fas.53 

 

6.1 Retreat 

Retreat betyder ”att dra sig tillbaka” I en retreat drar man sig tillbaka från omvärlden med allt 

vad den innebär. En retreat förutsätter tystnad och respekt för varje människas inre process. På 

så sätt kan tankarna flöda fritt utan censur. Obearbetade händelser och känslor kan komma upp 

till ytan och bli medvetna. En strikt dagordning skapar trygghet. För att ta Berget som ett 

exempel, deras dagordning: Mässa, frukost, bibelmeditation, vägledning (undervisning), 

bibelmeditation, vesper och completorium. Det ges även möjlighet till enskilda samtal. Detta 

med reservation för att det ibland ser något annorlunda ut. Bibelmeditationen beskrivs som 

följer ”Att vara i meditation är att vara som lärjungen inför den Herre som aldrig sviker eller 

som blomkalken som öppnar sig för solen.”54 Ledmotivet är vila, tystnad, medvetenhet och 

öppenhet inför kärlekens källa som är Guds oändliga kärlek i det här fallet. Tystnaden är helig 

och får ej störas. Även viskningar stör. Meditationen blir således en fördjupning av retreaten. 

De meditativa förutsättningarna skapas i en sådan här miljö där tystnad råder.55 

Retreat förekommer även lokalt. I Gävle stad finns tre församlingar som har eller har haft 

retreat i sin verksamhet. Tystnad verkar vara en bristvara idag och många människor betalar 

                                                 
52 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
53 Ibid 
54 Garnmo o Mases, 2002, s. 38 
55 Ibid 
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gärna för att få erfara den tystnad som en retreat ger. Detta visar sig i fullbokade retreater på 

Berget och även fullbokade kortare retreater på det lokala planet i Gävle stad.56 

 

6.2 Kyrkorummet 

I det tomma kyrkorummet råder tystnad och stillhet. Ofta finns det möjlighet till ljuständning 

och många gånger är det ljus redan tända. Många upplever detta meditativt. Det blir en chans att 

reflektera över vardagen och andra händelser i livet. Tystnad är något av en bristvara idag och 

kyrkorummet är ett av få rum med tystnad som vi har kvar idag.57 

 

6.3 Taizé 

Även om Taizé inte är en meditationsform i sig så innehåller deras mässor inslag av meditation 

och meditativ verksamhet. Levande ljus, musiken som ofta består av repetitiva stycken och 

kyrkorummet bildar tillsammans en rogivande atmosfär där meditation, ro och inre stillhet kan 

äga rum.58 

Broder Roger (grundare av kommuniteten) var övertygad om att nittonhundratalets krig 

och härjningar berodde mycket på de kristnas splittring. Därför ville han förena det som var 

gemensamt inom de olika kristna grenarna. Påven Johannes XXIII sade ”Låt oss inte försöka ta 

reda på vem som hade rätt eller fel, utan försona oss!” Budskapet i Taizé är att människan inte 

bara måste försonas inom kristendomen utan även med sig själv och med varandra höjd över 

språk, kultur och folkslag.59 

Många ungdomar söker sig till Taizé. I en modern form utan att gå ifrån den kristna 

traditionen får man ungdomarna intresserade och samlade till bön. Livet i Taizé präglas av bön 

och meditation. Det råder enligt bröderna i Taizé andlig och religiös förvirring idag. Behovet av 

att söka sig tillbaka till de kristna rötterna är stort.60 

Alla är inte medvetna om att människan har behov av tystnad och reflektion. Frånvaron av 

detta kan i värsta fall leda till psykisk ohälsa eller att man fyller detta tomrum med annat såsom 

saker, mat, droger etc.61 

Taizé är något som alla kyrkor i Gävle stad ägnar sig åt. Man har helt enkelt tagit de delar 

från Taizémässorna i södra Frankrike som passar för den egna församlingen. Detta i enlighet 

                                                 
56 Intervjuer med församlingspräster i Gävle Stad 
57 Intervju med präst verksam vid Helga Trefaldighets kyrka, Gävle 
58 Intervju med församlingspräster I Gävle stad 
59 http://www.taize.fr/sv 
60 Ibid 
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med Broder Rogers uppmaning att inte vilja starta en rörelse kring Taizé utan att var och en är 

fri att hämta inspiration att ta med hem till sin egen verksamhet. Enligt de präster jag intervjuat 

är intresset för Taizémässor stort. I Mariaförsamlingen i Sätra har den verksamheten 

fördubblats till varannan vecka p.g.a. stor efterfrågan. Det som tilltalar människor verkar vara 

just musiken, sångerna och kyrkorummet med alla ljus som är tända. En del av församlingarna 

hade även sin konfirmandresa årligen till Taizé i Frankrike. Detta förutsatt att de konfirmander 

som åkte var väl bevandrade i Taizés gudstjänstform.62 

 

                                                 
61 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
62 Intervju med verksamma församlingspräster i Gävle stad 
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~7~ 

MODERNITET OCH MODERNISM 
Vi lever idag i en ganska komplex tillvaro här i västvärlden. Nya begrepp såsom modernitet och 

modernism har kommit för att stanna. De innefattar den verklighet den moderna människan 

ställs inför idag, samt hur hon hanterar den. Det Giddens beskriver om behov, skapat av 

modernismen, svarar till viss del mot meditationens vinster. Därav kommer jag i detta kapitel 

presentera en kort sammanfattning av Giddens resonemang kring begreppen modernism och 

modernitet som senare i uppsatsen ställs mot meditationens fördelar i en avslutande 

samtidsanalys. 

 

7.1 Anthony Giddens förklaring av modernitet 

Begreppet avser de former av socialt liv och social organisation som växte fram i Europa under 

1600-talet och som senare utsträckt sitt inflytande över hela världen. Detta säger dock inget om 

dess väsentliga drag. Han säger målande att vi är fångade i ett universum av händelser vi varken 

kontrollerar eller förstår.63 

Under de senaste 3-400 åren har det skett stora förändringar. Vi har idag en riskfylld 

tillvaro med materiell trygghet. Säkerhet och fara samt tillit och risk är två motsatspar den 

moderna människan måste förhålla sig till. Den materiella tryggheten bygger framförallt på 

pengar som symboliskt medel och expertsystem i form av tillit till olika professioner. Tillit i vår 

tillvaro är ett grundläggande säkerhetsvillkor. ”Tillit är inte brist på makt utan brist på 

fullständig information.”64 

Våra rutiner är ett skapande av det vi kallar vardag. Vana eller tradition i socialt bruk 

utsätts regelbundet för prövningar och reformer genom information vilket leder till att dess 

karaktär förändras. Moderniteten har en aptit på det nya och genomsyras av reflexivitet. Detta 

kan verka oroande. Förnuftet ersätter traditionen för att förnuftet ger intrycket av att äga mer 

visshet än de tidigare dogmerna. I praktiken är det tvärtom då den moderna reflexiviteten 

istället undergräver förnuftet om förnuft räknas som erövrandet av säker kunskap. I 

vetenskapens värld är inget säkert eller beständigt.65 

                                                 
63 Giddens, 1996 
64 Ibid, s.39 
65 Giddens, 1996 
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Det rationella (ifrågasättande) tänkandet försvårar existensen av tradition och dogm. Detta 

kan leda till ångest och osäkerhet.66 Moderniteten producerar skillnader, exklusion och 

marginalisering. Personlig meningslöshet blir en känsla av att livet inte har något att erbjuda. 

Livet blir ett fundamentalt psykiskt problem under omständigheterna i den sena 

moderniteten.67 En undermedveten oro som finns i människan över något man inte kan sätta 

fingret på. En fritt flytande karaktär av oro på en undermedveten nivå.68 

                                                

Världen är full av existentiella hot och svårigheter. Den grundläggande tilliten skapas av 

mor och farföräldern och ligger i hjärtat av den bestående jag-identiteten. ”Tillit till andra är ett 

ständigt återkommande psykologiskt behov”69 Motsatsen till tillit skulle vara misstro, en 

utvecklad negativ inställning, existentiell ångest och fara. Religioner är på mer än ett sätt ett 

medium som organiserar tillit. Traditioner är rutiner som idag förekommer i sekulariserade 

former. De flesta situationer idag i det sociala livet är klart oförenliga med en genomsyrande 

religion i vardagslivet. Logiskt tänkande, empiriska underlag, materiell teknologi och sociala 

koder har mer eller mindre ersatt den religiösa närvaron.70 

Religion och tradition står nära varandra i förhållande. Men detta förhållande har 

underminerats av det moderna livets reflexivitet. Peter Berger säger i sin bok ”The homeless 

mind” att det finns en vändning inåt mot subjektiviteten där mening och stabilitet söks i jaget. 

Det har blivit ”en koncentration på jaget till följd av den maktlöshet de flesta känner”71 En 

satsning på självförverkligandet inte bara som ett narcissistiskt försvar mot den hotfulla 

yttervärlden utan också delvis en positiv tillägnelse av de omständigheter som globala 

inflytanden sveper in vardagslivet i”.72 

Christoffer Lash skrev om samma sak i ”Haven in a heartless world” ”När världen får ett 

alltmer hotfullt utseende, blir livet ett ändlöst sökande efter hälsa och välbefinnande genom 

fysisk träning, sund kost, droger, olika slags andliga system, psykisk självhjälp och psykiatri. 

För dem som dragit tillbaka sitt intresse för yttervärlden, förutom i den mån den förblir en källa 

till belöning och frustration, har det egna hälsotillståndet blivit den allt annat överskuggande 

angelägenheten.”73 
 

 
66 Ibid 
67 Giddens, 1991 
68 Giddens, 1991 
69 Ibid, s.96 
70 Ibid 
71 Ibid, s.117 
72 Ibid, s.119 
73 Ibid, s.140 
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~8~ 

MEDITATIONENS BETYDELSE FÖR DEN 

MODERNA MÄNNISKAN 
De andliga författarna är relativt överrens om att nutidsmänniskan är i större behov av inre 

samling nu än vad man var förut. En del menar att det beror på att nutidssamhället skapar ett 

större behov medan andra menar att samtiden tvingar oss att konstruera något som förut var 

självklart. Ett par av författarna menar också att det blir naturligt för många människor att finna 

denna ro och stillhet i våra rötter, kristendomen. 

Allt fler kristna kommer i framtiden att ha större behov av någon form av inre tystnad och 

disciplin för att vidmakthålla sin kristna och mänskliga identitet inför rådande 

samhällsutveckling.74 

Vi står idag inför en osäker värld med många överhängande hot om krig, kärnvapen och 

naturkatastrofer. Något som kännetecknar den moderna människan är att blicka inåt, in i den 

inre världen. Meditationens svarar mot det behovet. Förr hade religiösa människor monopol på 

meditation medan idag har alla kunskap, intresse och tillgång. Tillgången kan så klart påverka 

dess användbarhet idag jämfört med tidigare.75 

Det finns en djup och en ytlig personlighet. Idag lever de flesta på ytan. Människor 

bedömer varandra utifrån ytliga saker såsom prestation, utseende, tillgångar etc. Vi jämför oss 

med varandra och någon är ful och någon är vacker. W. Stinissen menar att människan istället 

för att titta på människors yta, ska titta på människors djup, på deras väsen. På djupet hittar man 

grunden till hur en människa är, och inte vad hon gör. På djupet hittar vi också kärleken och 

öppenheten som i sig är en förutsättning för kärlek. ”Äkta kärlek älskar kärleken i den andre.” 

Ar det därför vi har svårt att förstå detta? För att vi lever på ytan?76 

Varför ska man då meditera? Rodhe har som svar att det kan vara en möjlighet att finna sig 

själv i rådande informationssamhälle. En annan anledning är en s.k. ”rotupplevelse” där man 

känner anknytning till förfäder och rötter. Enligt Rodhe så kan man finna sina rötter genom att 

vara sig själv. Men hur är man när man är sig själv? Detta tror jag är ett stort dilemma för många 

människor av idag då vi matas med förebilder och ideal. För det tredje hjälper det oss att 

                                                 
74 Merton, 1987 
75 Johston, 2002 
76 Stinissen, 1990 
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komma hem i en andlig bemärkelse. Sist men inte minst så är det en hjälp att få bort 

föreställningar om Gud så att man istället kan uppleva honom.(kontemplation).77 

H M Enomiya-Lasalle menar att objektslös meditation (kontemplation) passar den 

moderna människans liv bättre. Detta p.g.a. att rationaliteten idag är ett hot mot tron och att den 

här sortens bön och meditation med mer känsla än intellekt svarar bättre mot människans 

utveckling. Då hamnar inte vetenskap och tro i konflikt med varandra på samma sätt. Detta 

menar även biskop Martin Lönnebo när han talar om att läsa Bibeln symboliskt. Läser man 

Bibeln historiskt, politiskt så hamnar man direkt i rationella konflikter. Bibeln är andlig läsning 

först och främst och bör läsas därefter.78 

På Berget har man 40 års erfarenhet av meditation. Där har man kunnat se att de vinster 

man gör under den här sortens meditation är ”… avstressning, återhämtning och ökad 

kreativitet”.79 Man befrias från det som stjäl psykisk energi. I en vaken vila blir det som händer 

inombords under kontroll. Syftet är att befria sig från det som står i vägen för Guds kärlek. Det 

kan vara obearbetade händelser, minnen, känslor och fokus på ytligheter. Genom 

djupmeditationen så befriar man egot och fyller på med Guds kärlek. ”Endast kärleken lär 

känna kärleken.”80 

Enligt de flesta intervjuer av prästerna i Gävle stad fick jag veta att det oftast skiljer sig i 

deltagande på vanlig gudstjänst och den meditationsverksamhet som bedrivs. Ofta var det andra 

som kom, något yngre och något fler på meditationsverksamheterna. I Tomaskyrkan stannade 

många av konfirmanderna kvar året efter just p.g.a. meditationsinslagen då de uppskattade den 

prestationsfria tystnaden. I intervjun med prästen i Helga Trefaldighetskyrkan menade prästen 

att han trodde att människan har en inneboende längtan efter tysthet och stillhet. Idag när 

mycket är flyktigt i människors liv kan kyrkan fylla ett behov av fasthet och trygghet. Han 

menade vidare att själen har en uttalad plats i kyrkan och den bekräftelsen söker många då 

människor inte längre bara vill vara en biologisk konstruktion. Diakonen i Staffans församling 

tror det är för mycket ord idag. Människor får ingen tid till att tänka. Det finns en hjärnans och 

en hjärtats gudstjänst. Den första är ordets förkunnelse i form av predikan och bibelstudier. Den 

andra är den då man går in och hämtar kunskap i sig själv och där också öppnar upp för det 

gudomliga. Idag är kyrkan mer öppen och möjligheten att bedriva den här verksamheten är 

                                                 
77 Rodhe, 1976 
78 M Enomiya-Lasalle, 1974 
79 Berget 40 år, 2002, s.40 
80 Ibid, 2002, s.41 
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lättare än tidigare. Kyrkan tillåts komma närmare sina rötter och urgudstjänster.81 ”Kyrkan är 

en tyst oas i ett brusande samhälle.”82 Konkretiseringen av tystnaden är för många idag 

nödvändig. 

 

                                                 
81 Intervjuer med verksamma församlingspräster i Gävle stad. 
82 Citat av diakonen verksam i Staffanskyrkan, Gävle 
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~9~ 

SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 
Den här uppsatsen har handlat om kristen meditation. Den har behandlat både dess betydelse, 

historiska ursprung, genomförande och sammanhang. Syftet med uppsatsen har varit att utreda 

vad kristen meditation är och vilken betydelse den har för den moderna människan. Min 

frågeställning har lytt som följer: 

Vad har kristen meditation för betydelse för den moderna människan? 

 

9.1 SAMMANFATTNING 

Uppsatsen börjar med att förankra begreppet historiskt. Jag har försökt ge en översiktsbild av de 

olika tidsepokerna för att man ska kunna bilda sig en uppfattning av hur man sett på 

kristendomen och dess verksamhet genom tiderna. 

Meditation och mystik är tätt förbundna med varandra då meditationen varit levande inom 

den monastiska (kloster) traditionen. Mystiker har genom tiderna övat sig i att finna det 

gudomliga inom sig i jakten på kontemplation och uppenbarelser. De har också funnit att vissa 

förutsättningar varit särskilt gynnsamma för meditation. Ett par förutsättningar är tystnad och 

stillhet för att nå inre samling. Även repetitiv sång, bön och meditativ gång är ett par sätt som 

praktiserats. Meditation har traditionellt delats upp i objektsmeditation samt objektslös 

meditation. Med den första menas att meditera över mysterierna, d.v.s. något avsnitt ur Bibeln, 

gå in i det och förstå det, göra det till sitt medan det andra mer behandlar enkelhetens och ”bara 

varandets” bön och är objektslös. 

I kristen meditation ställs meditationen in i ett kristet sammanhang och meditationen 

används till att skapa en personlig relation till Gud. Genom att tömma sitt inre på tankar och 

begrepp så får man en meditativ inre hållning. Den yttre hållningen innehåller saker som den 

egna kroppen, yttre attribut och hjälpmedel som får den som mediterar att lättare nå den inre 

hållningen. 

Man har sett på kroppen lite olika genom tiderna i den kristna traditionen. Tidigare hade 

man en mer dualistisk syn, den ansågs vara ett hinder för det andliga och man tom straffade 

kroppen som också ofta var förknippad med synd. Idag börjar man integrera kroppen mer i det 

kristna livet och den har också blivit en väg till inre samling i den österländska za-zen metoden. 

Ett annat hjälpmedel är frälsarkransen, vars upphovsman är M. Lönnebo. Den verkar som ett 

praktiskt hjälpmedel i den kristna meditationen. För en del människor som utövar kristen 
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djupmeditation behövs även en stämning för att kunna koncentrera sig på sin meditation. Detta 

har jag valt att kalla meditativ kontext. Det är själva miljön runt omkring. Ett par exempel är 

retreat, tända ljus, sång, musik och kyrkorummet som sådant. 

Efter denna resa in i meditationens värld är vi så framme vid den moderna människan och 

moderniteten vi lever i. Detta kopplar jag till den andliga litteraturens svar på varför den 

moderna människan behöver meditation med allt vad den innebär. 

 

9.2 AVSLUTANDE SLUTDISKUSSION 

I Giddens förklaring av modernitet framkommer att vi lever i en värld full av hot och faror vi 

inte till fullo kan vare sig förstå eller bemästra. Detta skapar en oro där tillit blir en 

överlevnadsstrategi. Giddens skriver om expertsystem där människan får lita på specialister 

utan att själv helt förstå. Exempel på detta är politiska ledare och forskare. Tillit kan enligt 

Giddens erbjudas i religiösa kontexter.83 Kanske är det därför människor idag söker sig till 

kyrkan och dess meditativa verksamheter, vilket församlingsprästerna i Gävle menar har fått 

större genomslagskraft än övrig gudstjänstverksamhet. 

Yttre hot gör att människan idag mer tenderar att blicka inåt. Vårt inre blir viktigare och 

mer gripbart.84 Detta är, vad de nämnda andliga författarna menar, att meditation är bra för. Ett 

sätt att nå sitt inre, sanna jag. Av detta kan man dra den slutsatsen att meditationen ligger i tiden 

och fyller ett av det behov modernismen skapar. 

Det tempo moderniteten galopperar fram i skapar i viss mån konservatism och behov av att 

förankra sig i sina rötter. Enligt Giddens är den moderna människan idag frikopplad från 

tradition som ersätts med dagliga rutiner och annat istället. Det rationella tänkandet gör det 

omöjligt att integrera tradition och dogm i människors liv vilket kan skapa osäkerhet och 

ångest. Att inte känna sig förankrad blir för många en källa till rotlöshet.85 All information som 

flödar som människan ständigt ska förhålla sig kritiskt till gör att som Rodhe skriver, längtan 

till en ”rotupplevelse” ökar.86 Denna rot i svenska sammanhang är för många kristendomen. 

Vår kristenkulturella bakgrund gör det naturligt för många att söka skydd i tradition och 

kulturarv. 

                                                 
83 Giddens, 1996 
84 Ibid 
85 Giddens, 1996 
86 Rodhe, 1976 
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Merton menar att det kommer att bli svårare för kristna i den rådande 

samhällsutvecklingen att bibehålla sin kristna identitet.87 Här kanske meditationen kan fylla en 

funktion. Att individuellt söka sin gudstro inom sig själv ligger mer i synk med dagens 

samhälle. I alla pressade almanackor blir gudstjänst och annat tidsbundet ännu bara en 

prestation och konkurrens om tid medan den egna förlagda meditationhalvtimmen går att skapa 

vilken tid som helst. 

Enomyia-Lasalle menar att den objektslösa meditationen svarar bättre mot dagens 

rationella värld. Detta för att tro och vetenskap inte kommer i konflikt med varandra på samma 

sätt då.88 Som Lönnebo också menar så bör man läsa Bibeln symboliskt. Rationellt är det näst 

intill omöjligt att läsa Bibeln. Den lekmeditation som Lönnebo förespråkar i det här fallet svarar 

direkt mot den objektslösa meditationens mening. Att leva sig in i och leva, lukta, känna 

mysterierna.89 Då blir konflikten mellan vetenskap och religion, såsom Enomyia-Lasalle 

menar, inte så stor. 

Människan behöver också ett mer meditativt leverne. Som Lönnebo säger så borde 

människan lyssna mer på sina förfäder och integrera tystnad, stillhet och ro i sin vardag. För 

många är det svårt och därav kommer konkretiseringen av tystnad och meditation. Lönnebo 

menar att detta är ett grundläggande behov hos alla människor men att alla inte förstått det än 

utan ersätter detta med annat såsom droger, spel etc.90 För de som nu har behovet men har svårt 

att finna det i sin vardag finns i dag skapade miljöer såsom t ex retreat. Det faktum att dessa 

retreater är fullbokade tyder på att det finns ett behov samt att människor är beredda att betala 

för tystnad.91 Då förstår man vilken bristvara det är. 

Moderniteten bjuder på massor av buller och information. Det kritiska förhållningssättet 

ställer krav på vakenhet. I detta kan man förstå behovet av att få lite lugn och ro. Ta paus från 

den yttre verkligheten för att fokusera på och stärka den inre. 

Konkurrens och prestation är ännu en av modernitetens följder.92 Människan lever på ytan 

som Stinissen säger och mäter sig med varandra via utseende, yrke, framgång, pengar m. m.93 

Prestation är ett av modernismens kännetecken.94 Kanske är det som konfirmanderna i 

Tomaskyrkan säger. De menar att de tycker om den prestationslösa tystnaden i meditationerna. 

                                                 
87 Merton, 1987 
88 Enomyia-Lasalle, 1974 
89 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
90 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
91 Vistelse på Berget samt intervjuer med församlingspräster i Gävle stad 
92 Giddens, 1996 
93 Stinissen, 1990 
94 Giddens, 1996 
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En motreaktion på allt intellektuellt och all prestige. En stund för sig själv där man i tystnad får 

en möjlighet att reflektera över sitt liv.95 De inre kvalitéerna är svåra att mäta och tävla i vilket 

gör motreaktionen ännu tydligare. Kanske vill människan inte ha det så jämt. Kanske vill 

människan ha en paus, där utseende, yrke och förmögenhet inte spelar någon roll. En 

meditation i kristen kontext där alla människor är lika inför Gud. 40 års erfarenhet på Berget 

pekar i samma riktning. Meditationens vinster så som avstressning, återhämtning och ökad 

kreativitet är modernitetens brister.96 

Det stora intresset för Taizé såsom kristen djupmeditation som framgick i intervjuerna av 

församlingsprästerna i Gävle stad pekar också på att människor söker upp meditativa miljöer. 

Behovet finns uppenbarligen och kyrkan svarar med att erbjuda det kristendomen har i sin 

djupa erfarenhet av tystnad och stillhet.97 

Modernismen är ett faktum och alla människor måste på något sätt förhålla sig till rådande 

livsvillkor. Upplysningens synsätt separerade människan från själen och det andliga till förmån 

för det vetenskapliga.98 Idag försöker många människor blanda dessa två vilket enligt författare 

och präster är fullt möjligt och helt i linje med det kristna budskapet och rådande samhällsform. 

Syftet var att undersöka vilken betydelse den kristna meditationen har för den moderna 

människan och resultatet blir mot den empiri som presenterats ovan att behovet av meditation i 

viss bemärkelse är större idag än förr. Om detta är för att meditation idag är ett begrepp mer än 

vad det var tidigare då meditativt leverne tillämpades av gemene man är svårt att säga. Men 

modernismen driver människan till en längtan efter sina rötter och för många svenskar blir 

kristendomen med allt vad den innebär det naturliga valet. För att lättare handskas med den 

konflikt som uppstår mellan vetenskap och religion så blir meditationen ett sätt att behålla båda. 

En personlig relation till Gud som kan utföras när och var som helst. Ett tillfredsställande av det 

skapade behovet att blicka inåt, in i sitt inre. 

Den ro de meditativa kontexterna ger verkar också mot ovanstående ha fått ökad betydelse. 

Att meditationen alltid har funnits kan man se i historieöverblicken. Där finns ”meditatio” 

dokumenterat sen 1100-talet i och med b 1 a Guigo och Bonaventura.99 Även tidigare har 

meditation funnits men då var det officiella språket inte latin utan grekiska och kallades då 

”mythos” istället för meditatio.100 Så de historiska rötterna finns dokumenterade. Tidigare var 

                                                 
95 Intervju med präst i Tomaskyrkan 
96 40 år på Berget, 2002 
97 Intervjuer med församlingspräster i Gävle stad 
98 http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningen 
99 Geels, 2000 och http://www.ldysinger.com/MONS_423/02_lectio/04_guigo.htm 
100 Telefonintervju med biskop Martin Lönnebo 
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meditation i vår bemärkelse mest utövad av munkar och nunnor i kloster. Men som tidigare 

poängterats så levde människan mer meditativt förr. Man följde ljuset och mörkret, hade inget 

trafik-, informations- eller vardagsbrus som vi har idag. Det fanns naturligt tid för stillhet, ro 

och eftertanke. Idag är tystnad en bristvara och därav konkretiseringen. Den finns gestaltad i b 1 

a frälsarkransen som är ett modernt svar på den konkretisering som tydligen behövs. Antal 

radband sålda är ett bevis för att behovet finns. Att den även praktiseras och uppskattas i två av 

församlingarna i Gävle stad ett annat. 

Så min slutsats blir att kristen meditationen i viss bemärkelse har betydelse för den 

moderna människan. Vidare att kristen meditation fyller behovet att rota sig för en del 

människor med kristen kulturell bakgrund. Ro och mening kan ses som ett resultat av 

meditation. Att meditation alltid funnits får man anta stämmer då det finns mycket 

dokumenterat som tyder på detta. Konkretiseringen idag är påtaglig med t e x frälsarkransen 

och de österländska sittställningarna. 

 

9.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Något som vore intressant att forska vidare i är just zenmeditationens framväxt i kristen 

tradition. Att göra ett studiebesök i Asien för att titta närmare på metoden. Hur kommer det sig 

att Kristendomen idag är redo för ekumeniska inslag av den här sorten? Är det för att 

Kristendomen blivit mer öppen? Vad är det egentligen som är så attraktivt med de österländska 

metoderna? Intressant vore att titta närmare på hur dessa specifikt påverkar den kristna 

meditationen/traditionen, eventuella motstånd och hur tar de sig i så fall i uttryck? Uppsatsen 

gav mer frågor än svar och det skulle vara intressant att ta tag i några av ovanstående 

frågeställningar och forska vidare. Zenmeditationen ser ut att stanna i den kristna traditionen 

och det ska bli intressant att följa den utveckling som kanske följer. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

Finns meditation med i er verksamhet? Om ja: 

1. På vilket sätt? 

2. När började ni denna verksamhet? 

3. Varför? 

4. Hur har intresset sett ut samt responsen? Har det förändrats sen start? 

5. Vilka kommer på den kristna meditationen? 

6. Varför tror ni att människor deltar? 

7. Har meditationen haft betydelse för kyrkans verksamhet? I så fall på vilket sätt? 

 

Om nej: 

1. Varför inte? 

2. Har ni funderat på att starta en sådan verksamhet? 

3. Finns det motstånd inom arbetsgruppen? 

4. Hur ser ni på den kristna meditationen som fenomen? 

5. Har ni fått önskemål om meditation i verksamheten från församlingen? 
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Bilaga 2 

Intervjuer i fulltext 

Intervju med komministern i Helga Trefaldighetskyrkan 

 

Vi har meditativ verksamhet i form av retreater och taizémässor. Retreaterna startade 1999 och 

har varit populärt och inte svårt att fylla de 15 platser vi har till förfogande. Just nu har vi dock 

uppehåll. Varför vi ägnar oss åt detta är för att tillgodose de behov som finns. Men här 

föreligger en risk för sekularisering. Vi försöker tillgodose människors behov och längtan efter 

tystnad och eftertanke utan att det blir på bekostnad av det kristna budskapet som vi anser 

viktigast och centralt för vår verksamhet. 

Taizémässorna har vi 1 ggr i månaden och då är det en yngre medelålder än på de 

traditionella mässorna. I taizémässan finns en fem minuters tystnad för eftertanke och 

reflektion. Människor har idag en inneboende längtan och ett behov av tysthet och stillhet. Det 

är mycket som är flyktigt i människans liv och många har ingen fast punkt. Kyrkan kan fylla 

den funktionen. Själen har också en uttalad plats i kyrkan. Här är inte människan bara en 

biologisk konstruktion. 

Även kyrkorummet anser jag vara unikt och meditativt. Ett rum där det alltid finns 

möjlighet till ljuständning, stillhet och tystnad. Ett sådant rum saknas för många i dagens stress, 

jäkt och buller. 

 

Intervju med komministern i Mariakyrkan. 

 

Meditation finns inte uttalat i vår verksamhet utan som en del av våra taizémässor. I 

taizémässan finns en fem minuters lång tystnad och sångerna är korta och repetitiva vilket 

också ger tid för eftertanke. Det är mycket ljus tända i kyrkan och Kristusljuset står mitt framför 

altaret. 

Både intresse och respons har varit positivt och taizémässan är framförallt uppskattad av 

ungdomarna, konfirmanderna. Idag inspirerar Taizémässan även annan gudstjänstverksamhet 

och andra aktiviteter i Mariakyrkan. 

De som kommer på dessa mässor är framförallt konfirmanderna, ungdomsgruppen och sen 

är det blandat och spritt mellan en åldergrupp på 20-50 år. Det som uppskattas av ungdomarna 

är den lite mer friare formen av gudstjänst och musiken som de tycker är viktig. Idag 

genomsyrar Taizé mer än bara taizémässan. Vi har även utökat från 1 ggr per månad till 

varannan vecka. Detta p.g.a. att de redan intresserade ville ha taizémässa mer frekvent. 
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De onsdagar vi inte har taizé utan vanlig gudstjänst så kan man se att det är något färre 

deltagare ”utifrån”. Även om man jämför med söndagar så är det skillnad. Då är medelåldern 

också lite högre. Här tror jag att det beror mycket på tiden då söndagsgudstjänsten är kl. 11.00 

och onsdagsmässan förlagd på kvällen. 

 

Intervju med präst i Tomaskyrkan 

 

Meditation finns med i vår konfirmandverksamhet. Vi har haft det arbetet i sju år nu. Varje träff 

med konfirmanderna inleds med fem minuters meditativ tystnad. Vi mediterar även med hjälp 

av Lönnebos frälsarkrans där jag använder ett par av pärlorna som jag fyller med eget innehåll. 

Med hjälp av frälsarkransen så berör meditationen fler sinnen. På konfirmandlägren är 

meditationerna både längre och fler. Äldre konfirmander som stannar och jobbar kvar i 

verksamheten menar att meditationen och nattvardsmässan är det viktigaste och en anledning 

till att de återkommer. Varför det är viktigt tror jag beror på att många konfirmander är 

stressade och har ett behov av lugn. Att få vara tysta och stilla utan krav på prestation. 

Konfirmandmeditationerna har i princip sett likadana ut från start. Grunden har varit 

samma men det har gjorts lite finslip baserat på hur det har fungerat i praktiken. Den förändring 

meditationerna medfört är framförallt en kvalitativ förändring i konfirmandarbetet. Vi har även 

fått förfoga över en summa pengar som ska gå till grundskolelärare i Gävle stad. Tidigare gick 

dessa medel till föreläsningar men är nu ändrat för att vara i linje med kyrkans verksamhet. Sen 

fyra år tillbaka ändrades innehållet på detta till endagsretreater i Älvkarleö. I den ingår fyra 

meditationspass med hjälp av frälsarkransen där jag använder fyra av pärlorna och fyller dem 

med eget innehåll. 

Den första meditationen är över jag-pärlan. Där mediterar man över ”Vem är jag 

egentligen?”, bakom alla roller och skapade identiteter. Den andra meditationen är över 

tystnadspärlan där man ska märka allt man har omkring sig och lyssna inåt. Ökenpärlan är den 

tredje meditationen där man får perspektiv på sitt eget liv. Stillhet och reflektion är centralt och 

den här meditationen är förlagd på kvällen. Den fjärde och sista meditationspärlan är 

bekymmerslöshetens pärla. Det är då man ska våga överlämna, släppa taget om skapade krav. 

Sen avslutas tystnaden i en sammankomst. Responsen har varit oerhört bra och de 40 platser 

som finns, fördelat på två grupper med tjugo i varje, är inga problem att fylla. Ska man säga 

något om de som återvänder och gärna deltar så är det kanske en dragning åt de lärare som är 

mycket socialt engagerade, kvinnor och lärare från mellan- och högstadiet. 
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Bilaga 3 

Tidningsartikel från Svenska kyrkans pressavd. 

 

Visst ska kroppen vara med i kyrkan 

Jättebra att ni skriver om kroppen som själens 

tempel! I min verksamhet med Meditation i 

rörelse/heliga danser har jag arbetat i över tio år med 

att få in kroppen i kyrkan. Vi lider fortfarande av det 

åtskiljande av kropp och själ som vi har som arv från 

antiken, även om det långt in i medeltiden var 

självklart att dansa i samband med kyrkliga fester och 

högtider. 

Nu arbetar jag med meditation och dans som ett 

verktyg för att förebygga ohälsa. Det som är speciellt 

med heliga danser är att det är allas dans, alla kan 

delta. På så sätt är det många fler som kan ges 

möjlighet att genom dansen möta sig själva och 

därmed också det gudomliga som bor inom var och 

en av oss. 

Elisabet Jansson 

Falun 

20 Kyrkans Tidning nr 22 8 - 14 juni 2006 | till växt 

 

”Kroppsövningar hör inte hemma i 

kyrkan” 

– Det finns ingen anledning att syssla med 

kroppsövningar. De hör inte hemma i kyrkan över 

huvud taget, säger prästen Sten-Arne Persson. 

Även om det pågår en kroppstrend inom kyrkan finns 

det förstås också många som är kritiska till denna 

utveckling. De menar att detta är helt fel väg för 

kyrkan att gå och att det tar kraft från kyrkans 

egentliga uppdrag. En av kritikerna är Sten-Arne 
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Persson, präst i Simrishamns pastorat och före 

sammanslagningen kyrkoherde i S:t Olofs församling 

i Lunds stift. 

– Vad jag vet har det inte testats något sådant här i 

vårt pastorat och vi har inga planer på det heller. Vad 

vi ska syssla med i församlingen är inte 

kroppsövningar utan Ordets förkunnelse. Och detta 

gör man bäst genom predikan, undervisning för både 

barn och vuxna och samtal, menar Sten-Arne 

Persson. 

– Sedan får andra syssla med kroppsövningar om de 

nu vill det. 

– Vilka andra menar du? 

– Ja, de utanför kyrkan. Min privata uppfattning är att 

detta inte hör hemma i Svenska kyrkan och inte i 

någon annan kyrka heller. 

– Över huvud taget smyger det sig in östasiatiska 

läror om kroppsövningar och dylikt som har sina 

rötter i främmande religioner. Men jag kan inte 

tillräckligt mycket om detta för att utveckla det 

vidare. 

Anna Hedenrud 

VAD TYCKER DU: ska kyrkan satsa på kroppen 

eller är det här bara humbug? 

Skriv till oss och berätta! 

Kyrkans Tidning, 

Svante Fregert, 

Box 15412, 

104 65 Stockholm 

eller mejla 

svante.fregert@kyrkanstidning.com 
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~1~


INLEDNING


Idag pratas det mycket om meditation. Ofta, det första många tänker på då är öst och Buddhismen, men meditationens tradition har förstås också varit stark inom kristendomen under lång tid, ända sen när ökenfäderna på 400-talet e.v.t. gav sig ut i öknen för att vara ensamma med Gud. Intresset för ämnet fick jag av min svärmor. Hon har gått via kristen meditation till en mer zen-inriktad form av kristen meditation. Hon gav en målande beskrivning av att under meditationen känna sig upplöst, i bemärkelsen förenad med universum. En känsla av att vara i nuet och uppleva allt runt omkring sig som en välsignelse och fortfarande inte upplöst som person utan mer som hel och en naturlig del av allt levande. Detta fick mig att fundera över livet och dess mening. Livets mening i bemärkelsen att man tar allt för givet och sällan tar sig tid att stanna upp en stund för att ägna tid åt sitt inre. Min egen reflektion gjorde att jag ville fördjupa mig mer i ämnet. Kanske finns det något i meditationen som varje modern människa, inklusive mig själv, borde stanna upp och ta till vara på. Min svärmors resa började på stiftelsen Berget i Rättvik. Det var därför ett naturligt val att gå i hennes fotspår. En resa in i kristendomens djupa källa av visdom och meditationens plats i den blev verklighet i tre veckor på Berget för mig. Utifrån det har sen hela uppsatsidén tagit form.


1.1 BAKGRUND


I B-kursen i religion på Högskolan i Gävle läste vi en fempoängskurs om stora mystiker. Detta var början på en mycket längre resa för mig. Dessa mystiker som kan ses som experter på meditation har inspirerat mig till detta arbete.
 Det finns mycket litteratur på temat mystiker. Ofta är det självbiografiska berättelser om mystikernas eget liv, relation till Gud och deras uppenbarelser. Ett par kända exempel är Hildegard av Bingen, Julian av Norwich m fl. Ovanstående är medeltida mystiker. En modern mystiker i vår tid är Thomas Merton. Han har ett omfattande författarskap bakom sig och jag har valt att använda han bok ”Kontemplativ bön” (1987) i min uppsats. Gemensamt för alla nämnda mystiker är att de levde ett klosterliv. Idag är meditationen inte bara en monastisk tradition utan även folklig och tillgänglig för alla.
 Vad är det då som gör att meditation numera gått från monastisk till folklig tradition?


Lönnebo menar att meditation alltid funnits men att man i folkmun inte kallat det så.
 Man har använt begrepp som t.ex. ”kura skymning” då man när mörkret föll avslutade sina sysslor och gick in och kanske tände en brasa och funderade på dagen som gått. Detta var innan TV och dataåldern. Idag trotsar vi mörkret med lampor och annat.


1.2 TIDIGARE FORSKNING


Mycket av den sentida forskningen kring meditation har kretsat kring dess betydelse för den moderna människa och hennes ofta omtalade svårighet att konfrontera sin egen innerlighet. Här följer ett par huvudteorier jag har som underlag för min uppsats.


En av huvudförfattarna i min uppsats är Johnston. Han skiljer på religiös och ickereligiös meditation med att nämna kärleksdimensionen som den största skillnaden. Kärleken är central i det kristna budskapet tillsammans med tro och hopp. Alla har idag tillgång till meditation och inte endast religiösa människor. Meditationen har i viss bemärkelse blivit folklig. Johnston har tittat på den moderna människan och dess levnadsvillkor och upptäckt att meditation kan vara det den moderna människan behöver. Det svarar mot det av modernismen skapade behovet att blicka inåt i sitt inre. Kroppen har idag en mer betydande plats i kristendomen. Från att ha varit ett gissel för andligt leverne till ett medel för att uppnå andlig energi. Här tar Johnston t ex upp meditativ livsstil, anpassat för dagens samhälle, där kroppslig aktivitet tas upp som ett medel för att få ett ökat kroppsmedvetande och en närvaro där meditation och samling kan äga rum. Johnston presenterar za-zens sittställningar men han poängterar också att vilken ställning som helst går bra. Han tar vidare upp likheter mellan Buddhism och Kristendom för att visa att vi inte är så olika. Ett viktigt budskap är att man inte behöver släppa taget om den kristna tron bara för att man använder buddhistiska influenser i sin sittställning.


Stinissen är en annan av mina huvudförfattare och liksom Johnston står han fast förankrad i det kristna innehållet i meditationen. Kristus står här i centrum och meditationen betyder att man söker kontakt med Gud. Liksom Johnston skriver Stinissen också om ”de nya meditationsrörelserna” med vilket han menar tiden efter de österländska influenserna i kristen meditation. De nya meditationsformerna är en dialog mellan Buddhism och Kristendom. Den traditionella objektsmeditationen har lyfts till att bli steget närmare kontemplation som är målet för flertalet mystiker. Ett förbehåll angående tekniken då Stinissen skriver ”Tekniken kan inte tvinga Gud.”
 Liksom tidigare författare läggs stor tonvikt på kärleken. Meditationen anses vara en kärlekens resa. Att öppna upp, släppa egot för att fylla på med Guds kärlek blir ett av meditationens huvudsyften.


En tredje huvudman på ämnet är Enomyia-Lasalle. Liksom de andra två skriver han om de nya meditationsrörelserna med influenser från öst. Ett växande intresse för meditation i västerlandet för att skydda sig från samhällets stressfyllda värld. Han skriver även om den moderna människans konflikt vad gäller tro och vetenskap. Så att be med känsla istället för med förnuft kan verka för att få de båda motsatsparen att gå ihop.


Uppdelningen mellan objekts och objektslös meditation kommer åter här. Även Enomyia-Lasalle tar upp likheter mellan Buddhism och Kristendom och förespråkar de österländska sittställningarna och dess förhållningssätt. Man kan även läsa att kritik riktats till den här formen av integrering av Buddhism i den kristna traditionen. Även han menar att meditationen nu är till för alla och att alla kan meditera ifall de övar sig.


Alla tre ovanstående har en ekumenisk inriktning vilket betyder att man tittar mer på vad som förenar och inte på vad som är specifikt och särskiljande.


1.3 SYFTE


Syftet med arbetet är att undersöka vad meditationen har för betydelse för den moderna människan genom att presentera en historisk överblick samt göra en samtidsanalys.


Frågeställning: Vad har kristen meditationen för betydelse för den moderna människan?


1.3.1 AVGRÄNSNINGAR


Jag tänkte först inrikta mig på enbart zenmeditation i en kristen kontext. Min dåliga förkunskap satte mig genast på prov då zenmeditationen bara är en liten del av den kristna meditationen. Den har dessutom endast funnits i kristna sammanhang här i Sverige sen 70-talet. Men den har ändå fått tagit plats i arbetet då den räknas till de nya meditationsformerna i kristen tradition och är i någon bemärkelse ett sätt att bemöta modernismen som också är en del av mitt arbete.


Modernismavsnittet är också enbart skrivet utifrån två av Giddens böcker i ämnet.
 Detta kan således ge ett ganska smalt intryck om vad modernism är. Men då min huvuduppgift inte är att ingående beskriva modernismen samt att Giddens har ett omfattade och bra forskningsunderlag i sina avhandlingar ansåg jag det räcka.

1.4 ARBETETS DISPOSITION


Arbetet är presenterat med början i en inledning om varför jag valt mitt ämne och detta följs av en bakgrund till uppsatsen. I tidigare forskning har jag presenterat mina huvudförfattares teorier som uppsatsen till stor del bygger på. Syfte med formulerad frågeställning och en del avgränsningar värda att nämna kommer sen på agendan. Det andra kapitlet innehåller ett metodavsnitt där man som läsare kan se vilka metodval jag gjort och varför. Innehållet i uppsatsen tar sen sin början i en historisk överblick. Detta för att läsaren ska kunna orientera sig lite i hur synen på Kristendomen och dess verksamhet sett ut kortfattat genom tiderna. Detta har direkt relevans för meditationens fortlevnad. Vidare följer en förklaring av ordet meditation och senare också kristen meditation där dess andliga innebörd förklaras. Kapitlet därefter handlar om meditativa förutsättningar där en förklaring av inre och yttre hållning finns samt att det i det nästföljande kapitlet är ett par meditativa kontexter beskrivna. Modernismen, vilket är nästa ämne att avhandlas, ger en förståelse för vad modernism är samt vad den moderna människan idag utsätts för, det följs sedan av kapitlet där de andliga författarna kommer till tals om varför de tror att meditation behövs idag. Allt summeras sen i en sammanfattning och slutdiskussion. Sist kommer så mina slutsatser. Bilagor och litteraturförteckning längst bak.

~2~


METOD


Skiljelinjen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning beskrivs ofta i termer av huruvida data är kvantifierbara och därmed mätbara eller ej, och i det avseendet är kvalitativa forskningsmetoder väsensskilda från kvantitativa metoder. Då kvantitativa metoder i huvudsak innebär insamling och kodifiering av numeriska data bygger den kvalitativa metoden på en mer djupgående analys av och förståelse för det som studeras. Kvantitativa metoder är skapade ur den naturvetenskapliga forskningstraditionen, där verkligheten betraktas som något objektivt och målet med forskningen är att söka ”sanningen”.
 Eftersom jag intresserar mig för förståelse av forskning inom det valda området arbetar jag utifrån en kvalitativ metod och använder en litteraturstudie och intervjuer som metodologiskt verktyg.


2.1 KVALITATIVA INTERVJUER


”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa innehållsrika svar.”
 Tillförlitligheten är i regel större i kvantitativa och mätbara intervjuer än i kvalitativa.
 Men jag motiverar mitt val av kvalitativa intervjuer med att jag undersöker en betydelse, d.v.s. meditationens betydelse för den moderna människan och då är det eventuella svaret ej mätbart i kvantitativa former. ”Val av metod ska ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen.”
 Jag har valt en standardiserad intervjuform i den bemärkelsen att samtliga intervjupersoner (utom telefonintervjun med Martin Lönnebo) fått samma frågor. Följdfrågorna och diskussionen kring frågorna som jag beskrivit som fri diskussion är dock av kvalitativ och informell karaktär.
 Martin Lönnebos telefonintervju var fri i bemärkelsen att vederbörande och jag diskuterade kring hans erfarenheter på området.


2.2 URVAL


Urvalet begränsades till verksamma präster i Gävle stad. Varför det blev just fyra berodde på prästernas intresse av att delta. Varje intervjuad präst fick representera sin församling. Martin Lönnebo valdes då han kan anses som specialist på området. P.g.a. det geografiska avståndet gjordes intervjun i det här fallet per telefon. Per Mases kan också anses som en specialist då han har 30 års erfarenhet av kristen meditation samt ett mindre författarskap bakom sig.


2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


För att få kunskap om kristen meditation har jag vistats tre veckor på stiftelsen Berget Rättvik. Denna vistelse har inspirerat samt gett mig en möjlighet att på djupet förstå fenomenet. Jag har ägnat mig åt litteraturstudier på temat och haft informativa samtal med föreståndare och präst Per Mases, verksam vid Berget, för att få klarhet i de bitar jag inte förstod i litteraturen samt övriga funderingar.


Jag har även intervjuat verksamma präster i fyra olika församlingar i Gävle stad för att kartlägga förekomsten och intresset av meditationsverksamheten i respektive församling. Alla intervjupersoner fick samma intervjufrågor som mer användes i samtliga intervjuer som ett underlag för en friare diskussion. Intervjumaterialet har använts kvalitativt och finns i dess helhet som bilagor.


En telefonintervju med biskop Martin Lönnebo har även utförts för att få en specialists uttalande i ämnet då M. Lönnebo har ett omfattande författarskap bakom sig på temat meditation och även konkretiserat meditationen med sin frälsarkrans.
 En studie av modernismen genom att läsa Anthony Giddens har lagts till uppsatsen för att få en större förståelse för vad den moderna människan ställs inför idag samt hur hon tacklar samtidens kontext. Ovanstående har gjorts för att få reda på huruvida det finns någon relevans i min frågeställning.
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MEDITATIONEN GENOM TIDERNA


Inledningsvis vill jag ge en kort historisk överblick över de stora tidsepokerna och dess påverkan, i stora drag, på Kristendomen. Detta har direkt relevans för den kristna meditationen och dess fortlevnad i ett föränderligt samhälle. Meditationen i den östliga traditionen kan närmast beskrivas som kontemplation, d.v.s. medvetandets tömmande. Den har sin motsvarighet i den västliga traditionen men har där utvecklats annorlunda och betytt dels tömmande men även övande av medvetandet. Överblicken tar sin början i Medeltiden och sträcker sig fram till vår tid.


3.1 Medeltiden (500-1500)


Det är under denna tidsepok som kristendomen breder ut sig. Medeltiden brukar delas in i tidig- (500-1000), hög- (1000-1300) och senmedeltid (1300 och 1400). Det går att hitta skrifter om meditation fr.o.m. högmedeltiden då den latinska termen meditatio träder fram. Innan användes det grekiska ordet ”mythos” med vilket man menar mysterierna.


Väsensinnehållet i meditationen har dock funnits med ända sedan ökenfäderna (400-tal e.v.t.) och tidernas begynnelse.
 Men för att börja vår resa i litteraturen så börjar vi hos en av meditationens föregångare; Guigo II. Han levde 1140-1193, och skrev ”Munkarnas stege” som handlar om fyra steg i den andliga utvecklingen. Dessa bestod av läsning (lectio) av Skriften, meditation (meditatio) för att upptäcka dolda sanningar, bön (oratio) för att driva bort det onda och välkomna det goda och till sist kontemplation (contemplatio). ”Läsningen söker, meditationen finner, bönen frågar och kontemplationen smakar.” Detta förklaras i ”Munkarnas stege” som att ”Läsningen rör ytan medan meditationen rör djupet. Bönen rör önskemålet om vad djupet begär och kontemplationen rör den glädje av att upptäcka dess sötma.”
 Tyst bön och meditation hörde till rutinerna från mitten av 1200-talet.


Högmedeltiden präglades av skolastiken vilket innebar att det rådde teologisk vetenskap. Detta innebar att man förstod världen utifrån religiösa förklaringsmodeller. Man menade att den kristna tron kunde begripas förnuftsmässigt och man vävde in sanningar från bl.a. Aristoteles i den kristna vetenskapen. En av skolastikens främste företrädare var Bonaventura, född i Italien, franciskanmunk och senare också ordensgeneral och kardinal. Han dog 1274 och blev senare helgonförklarad. Under sitt liv ägnade han sig åt ett omfattande författarskap. Författarskapet indelas i tre kategorier som alla representerar tre perioder i hans liv. Den första består av skolastiska skrifter, den andra av andliga texter och den tredje behandlar föreläsningar kring kontroversiella teman kallade ”Den trefaldiga vägen” vilket är ett kompendium över den mystika vägen. I den står det skrivet om de tre klassiska stadierna vilka består av rening, upplysning och fulländning. I kompendiet finns även tre viktiga andliga övningar beskrivna: meditation, bön och kontemplation. Texten behandlar ”Medvetandets resa till Gud”. Meditationen bygger här på läsning av Bibeln vilket är en klassisk teknik inom den monastiska traditionen. Hans skrifter har haft stor betydelse för mystikens utveckling.


Medeltidens monastiska liv präglades av ensamhet, tystnad, läsning, meditation, bön och kontemplation. Ensamhet och tystnad ansågs vara gynnsamma förutsättningar för läsning och meditation. Läsningen var främst inriktad på Bibeln och man ägnade sig åt en repetitiv läsform. Favoriten bland texterna var ofta psaltarpsalmerna.


3.2 Renässansen (1400-1500)


Renässansen innebar en ny tidsepok. Världen blev mer vetenskaplig och man betraktade världen som ett objekt som skulle observeras. Människan upptäckte sig själv och fick mer frihet och individuellt tänkande. En återupptagning av antikens kulturarv och en tid präglad av konst, upptäcktsresor, framtids- och framstegstro samt människans egen förmåga separerade folket från kyrkan. Detta till skillnad från medeltidens mer enhets och meningsskapande syn på tillvaron.


3.3 Reformation och upplysning (1500-ca 1800)


Reformationen och det 30-åriga kriget rörde om så att den tidigare sammanfogande kristendomen blev separerande och anledning till krig. Reformationen började med Martin Luther som vidhöll att människan blir rättfärdig genom tro och inte genom handling. Han översatte även Nya Testamentet till tyska vilket var början på den översättning som skulle spridas på folkets språk istället för som tidigare, latin.


I Sverige började medeltiden gå mot sitt slut i början av 1500-talet. Gustav Vasa kom till makten 1523. Innan Gustav Vasa fanns 40 kloster i Sverige. De flesta stängdes dock under hans regim. Meditationen och mystiken som hade blomstrat under medeltiden försvann, och då också mycket av det djup och den andlighet som praktiserades av många människor.


Under 1700-talet började en ny kulturströmning som kallas för upplysningstiden. Den kom att bli en intellektuell rörelse från naturvetenskapen. Detta innebar en trovärdighetskris för den kristna religionen. Dualismen föds och människan uppmuntrades att tänka kritiskt. Isaac Newton ger en rationell och vetenskaplig förklaring av världen. Nu kunde man ifrågasätta det makten och kyrkan sa och inte tro blint på allt. Detta innebar således att man heller inte behövde tro på kyrkans ord och prästers predikningar.


I och med franska revolutionen och industrialiseringen då Upplysningen kulminerade så tog förnuftet allt mer överhanden och människorna fick en mer materialistisk syn på tillvaron och människan reducerades till en biologisk konstruktion. Kristendomen försvagades.
 Kloster stängdes över hela Nordeuropa och mystiken med dem, och den rationella verkligheten blev den växande i samhället. Länge var det förnuftet som drev människan.


3.4 Romantiken (sent 1700-sent 1800)


Romantiken kan man säga kom som protest mot upplysningens förnuftstro. Ett nytt behov visade sig bland människor. Nu var känslor viktigare än förnuft samt att känslor ansågs nu vara en säkrare källa till kunskap om Gud, människan och världen. Förnuftet, rikedomar, tillgångar och intellekt var plötsligt inte längre tillräckligt, något fattades.


3.5 Nutid


Asien utforskas och man finner meditationen i öst. Anammandet och införlivandet av denna i västerländsk kultur skulle kunna tolkas som en motreaktion på det separatistiska förhållningssätt man länge haft till själ, ande, intellekt och kropp.


En ny skola av mysticism föds inom kristendomen. Pionjärer inom detta område är Enomiya Lasalle i Japan och Thomas Merton i Amerika. Den nya mysticismen är en dialog mellan kristendomen och Buddhism, Taoism och Hinduism. Kontemplation är numera ej bara för munkar och nunnor utan för alla.


~4~


BEGREPPET MEDITATION


Icke-religiös meditation där målet är att tömma medvetandet skiljer sig från kristen meditation. Den kristna meditationen har ett innehåll vilket brukar beskrivas som kärleken. Här följer en beskrivning av vad kristen meditation är enligt dess utövare.


4.1 Kristen meditation


Den traditionella kristna meditationsformen går ut på att begrunda frälsningsmysterierna, vilket också är den traditionella objektsmeditationen. Numera, i de nya meditationsrörelserna, står meditation mer för inre samling, tankefrånvaro, bilder och känslor. Tidigare har den nutida meditationen kallats kontemplation. Det som kännetecknar kristen meditation är att den är av religiös karaktär, betraktas som ett medel att närma sig Gud, är fylld av kärlek och tillbedjan och främjar det psykiska och fysiska välmående man uppnår genom att meditera.
 ”För den kristne ingår meditationen som ett led i ett stort kärleksäventyr.”
 Kristus står i centrum i den kristna meditationen; ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
 I kristen meditation sätter man in meditationen i ett kristet sammanhang och där blir verklighetens innersta och livets källa, Gud. En resa in i utövarens eget inre blir således en resa där denne bereder sig att möta Gud. Mystiken är i kristen tradition något som fokuserar på just den inre upplevelsen av mötet med Gud. Mystik förekommer i alla religioner även om gudomligheten varierar.


Meditation kommer från latinets ”mete”, som betyder mål, gräns. Målet i det här fallet är kontemplation och vägen dit är meditation. Hjärtat är, i den mystika bönen, medelpunkten och meditationen är, bildligt och poetiskt beskrivet, en hjärtats bön.


”Offentlig” och ”privat” bön var förut samma sak, liksom liturgi och kontemplation. Det är först i modern tid man har separerat de båda. Det är viktigt att fortfarande förstå att de går in i och berikar varandra på så sätt att båda behövs och förutsätter varandra. Målet, d.v.s. kontemplationen, har sitt ursprung i Kristi ensamma bön på berget om natten. Syftet med meditationen eller ”hjärtats bön” är att uppleva en personlig erfarenhet av Gud.


Det förekommer en viss dualism i meditationen mellan subjekt och objekt så länge man försöker förstå mysterierna endast med förnuftet. Enligt M. Lönnebo måste man gå vidare, förbi förnuftet, för att förstå, vara i och uppleva mysterierna.
 Detta har även konkretiserats av M. Lönnebo som har skapat begreppet ”lekmeditation”. Han menar att vi genom att lära av barnen och deras inlevelseförmåga bör läsa mysterierna på barnens vis. Att leva sig in i ett textavsnitt i Bibeln så till den grad att vi kan höra, se och lukta på det. Då har man med hela sitt väsen förstått texten.
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MEDITATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR


De meditativa förutsättningarna har jag valt att dela in i inre och yttre hållning samt meditativa kontext. Den inre hållningen är en förutsättning för att få den kristna meditativa upplevelsen medan den yttre hållningen kan fungera som hjälpmedel till att ställa in sig i riktning mot den inre hållningen. För en del krävs också en meditativ kontext. Detta kan t ex vara en tyst miljö med exempelvis tända ljus eller ikoner för att ”komma i stämning”.


5.1 Inre hållning:


Johnston menar att i den tysta bönen ligger Ordet integrerat i det undermedvetna och genomsyrar livet och den tysta bönen. Att meditera över Skriftens ord, vrida och vända på orden och dess innebörd, leva med dem, föreställa sig dem, visualisera dem, känna och lukta dem kallas traditionellt objektsmeditation.
 Detta är också vad M. Lönnebo kallar lekmeditation, (se föregående kap.)


Det finns en mängd sätt att be. Ett par exempel är att be med Jesu namn, med andningen, med ett mantra (upprepning), begärande bön, tacksägelse, i tystnad, med närvaro, genom att njuta av Bibelns ord, genom intim vänskap med Gud etc. Oftast är bönen en kombination av flera av ovanstående böneformer. Enligt Johnston är det viktigast att hitta sin egen väg och att förstå att bönen och att be är en process.


Bönen kan placeras i olika grader. På det första stadiet ägnar man sig åt s.k. diskursiv bön då man engagerar minnet, förståndet och viljan genom att komma ihåg och återkalla i minnet ett textavsnitt i Bibeln. När man kommer ihåg och kan frammana texten så försöker man förstå mysteriet. I det andra stadiet som kallas ”affektiv bön” har man förberett sig för att, istället för att begrunda trons mysterium, ägna sig åt en känslans bön. Där behövs ingen intellektuell ansträngning. I det tredje stadiet uppstår den s.k. enkelhetens bön. Den liknar affektiv bön men är mer förenklad och här är det också möjligt att nå kontemplation. Johnston säger att varje människa i det här skedet måste känna själv när det är tid för stillhet och ordlös tystnad då det inte finns några tydliga gränser och riktlinjer för övergången utan det är, enligt författaren, individuellt.


Det finns en existentiell och en essentiell bön. Den essentiella bönen handlar om Gud och vad jag är. Den har ett ”väsensinnehåll”. I den mediterar man över Guds kännetecken såsom nåd, godhet och kärlek samt över Bibeln och dess texter. Existentiell bön är en sorts mystisk kontemplation. I den handlar bönen om att Gud är, inte vad Gud är. En varandets bön, enkel och att bara vara till. Att veta genom att icke-veta. En klassisk paradox inom meditationen.


5.2 Yttre hållning


Nedan följer några metoder som kan vara till hjälp för att närma sig och nå inre samling.


5.2.1 Kroppen


Förr hade man en mer dualistiskt syn på människan. Själen ansågs stå högre och kroppen lägre. I bibeln däremot är kroppen beskriven som helig, ett tempel, Jesu kropp och boning for den helige Ande.


Det kristna ledmotivet är tro, hopp och kärlek. Därav har inte de fysiska förutsättningarna i meditationen varit det primära. En dominikansyster vid stiftelsen Berget i Rättvik hade en teori om att sittställningarna tidigare varit en levande tradition. Innan kyrkbänkar, fåtöljer och soffor så satt man mer korrekt vilket också kan synas på kort från förr då hållningen var betydligt bättre än idag. Idag är således medlet inlånat från Buddhismen. Detta främst p.g.a. dess välgörande effekter och förutsättningar för att nå den kristna djupmeditationen.


Trots att det har dokumenterats lite om och varit svagt fokus på sittställningar i den kristna traditionen så har ändå kristna mystiker nått fram till djup och total koncentration.


I icke-religiös meditation är det den mänskliga förmågan som utvecklas. I kristen meditation är det ett sätt att vända sig till Gud och närma sig honom, ge och få kärlek. Idag består utmaningen i att utveckla en bedjande kropp. Kroppsföraktet som under historiens gång funnits lever till viss del kvar idag. En form av dualism där man separerar kropp och själ. Man förträngde förr den mänskliga instinkten vilket ibland kunde leda till psykisk ohälsa. Idag efter Jung och Freud förstår vi att man måste integrera människans behov och instinkter i vår livsstil.


Men detta är än idag omdebatterat. En del i kyrkan menar att det kristna budskapet ska förmedlas endast via ordets förkunnelse, bibelstudier, predikan o.s.v., medan andra hänvisar till Bibeln och tolkar den så att kroppen är en självklar del i det kristna livet.


5.2.2 Za-zen

En inlånad meditationsmetod från öst är za-zen(=sittzen) I öst lägger man stor vikt vid kroppen. För att fysiskt klara en längre stillasittande session krävs en bra och för kroppen förmånlig sittställning. I öst har man upptäckt att vissa sittställningar är att föredra och är mer gynnsamma för detta än andra. En viss kroppshållning är föreskriven. Exempel på dessa är hel- och halvlotus samt diamantställningen. Som hjälpmedel kan man använda en kudde, pall, stol eller matta. Diamantställningen är den som fått störst genomslagskraft i kristen tradition. I dessa sittställningar reduceras kroppens aktivitet till ett minimum. På det sättet befrias en hel del energi som istället kan koncentreras i hjärnan. Detta gör att man samtidigt som man får en inre samling, ro och lugn också får en stor vakenhet.


I za-zen befinner sig alltså kroppen i en vaken och avspänd vila. I den finns tre grundpelare: kroppshållningen, andningen och det inre förhållningssättet till tankarna. Med en rak och avspänd hållning med centrum i kroppens mitt blir meditationen stabil, öppen och vaken. Omedvetna känslor som hålls tillbaka av muskelspänningar får en chans att komma upp till ytan. Vakenheten gör att känslorna blir medvetna. Hållningen och förankringen är viktig samt att man har en fri och avspänd andning. Tanken är att tankarna ska släppa taget om ”jaget” och att tankarna ska tillåtas komma och gå fritt.


Ofta får man ont de första sittningarna p.g.a. ovana att sitta i de här ställningarna. Men med lite träning så bygger man upp och töjer musklerna och senorna. 20-30 minuter åt gången är rekommenderad meditationssittning. Detta kan då kombineras med meditativ gång vilket innebär en långsam och taktfast gång under tystnad.


5.2.3 Frälsarkransen


Frälsarkransens upphovsman är biskop Martin Lönnebo. Den ser ut som ett armband och kan även användas till detta för den som önskar. Armbandet har 18 pärlor och följer livets väg. Syftet var att få ett redskap för andlig träning och innehåller fyra viktiga saker. Dessa fyra saker var bönens form, sammanfatta kärnan i den kristna tron på ett enkelt sätt utan rädsla, tilltala den moderna människan och så skulle det vara konkret och enkelt att använda. Målet var att även möta Gud med känsel och beröring och inte bara genom tanken och ordet.


Alla kan använda frälsarkransen och armbandet har blivit lite av en succé. 80 000 armband, eller om man vill kalla det radband, har sålts sen lanseringen 1996 vilket tyder på ett stort behov. När man använder frälsarkransen får fler sinnen vara med i bönen och meditationen. Den givna ordningen ger en regelbundenhet i dem båda och en möjlighet att till slut bli ett med dem. Bön och meditation blir mer konkreta med ett sådant här hjälpmedel. Hela trosläran ryms i frälsarkransen.
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MEDITATIVA KONTEXT


Meditation har alltid funnits bland folket. Förr kanske man inte pratade om meditation som man gör idag då man levde ett mer meditativt liv i sin vardag. Med meditativt leverne menas att leva i ett lugnt livstempo, följa mörker och ljus, tystnad, stillhet och ge tid och utrymme för eftertanke. En förutsättning för meditation är just stillhet och tystnad.


I dagens buller och informationssamhälle är de meditativa förutsättningarna en bristvara. Därför pratar man också mer om meditation idag och om behovet av inre tystnad, vila, reflektion och tid för Gud. Då detta idag ej är integrerat i människans vardag som det var förr så tvingas människor som har detta behov att konstruera tystnad och då kan det behövas vissa meditationstekniker för att komma i fas.


6.1 Retreat


Retreat betyder ”att dra sig tillbaka” I en retreat drar man sig tillbaka från omvärlden med allt vad den innebär. En retreat förutsätter tystnad och respekt för varje människas inre process. På så sätt kan tankarna flöda fritt utan censur. Obearbetade händelser och känslor kan komma upp till ytan och bli medvetna. En strikt dagordning skapar trygghet. För att ta Berget som ett exempel, deras dagordning: Mässa, frukost, bibelmeditation, vägledning (undervisning), bibelmeditation, vesper och completorium. Det ges även möjlighet till enskilda samtal. Detta med reservation för att det ibland ser något annorlunda ut. Bibelmeditationen beskrivs som följer ”Att vara i meditation är att vara som lärjungen inför den Herre som aldrig sviker eller som blomkalken som öppnar sig för solen.”
 Ledmotivet är vila, tystnad, medvetenhet och öppenhet inför kärlekens källa som är Guds oändliga kärlek i det här fallet. Tystnaden är helig och får ej störas. Även viskningar stör. Meditationen blir således en fördjupning av retreaten. De meditativa förutsättningarna skapas i en sådan här miljö där tystnad råder.


Retreat förekommer även lokalt. I Gävle stad finns tre församlingar som har eller har haft retreat i sin verksamhet. Tystnad verkar vara en bristvara idag och många människor betalar gärna för att få erfara den tystnad som en retreat ger. Detta visar sig i fullbokade retreater på Berget och även fullbokade kortare retreater på det lokala planet i Gävle stad.


6.2 Kyrkorummet


I det tomma kyrkorummet råder tystnad och stillhet. Ofta finns det möjlighet till ljuständning och många gånger är det ljus redan tända. Många upplever detta meditativt. Det blir en chans att reflektera över vardagen och andra händelser i livet. Tystnad är något av en bristvara idag och kyrkorummet är ett av få rum med tystnad som vi har kvar idag.


6.3 Taizé


Även om Taizé inte är en meditationsform i sig så innehåller deras mässor inslag av meditation och meditativ verksamhet. Levande ljus, musiken som ofta består av repetitiva stycken och kyrkorummet bildar tillsammans en rogivande atmosfär där meditation, ro och inre stillhet kan äga rum.


Broder Roger (grundare av kommuniteten) var övertygad om att nittonhundratalets krig och härjningar berodde mycket på de kristnas splittring. Därför ville han förena det som var gemensamt inom de olika kristna grenarna. Påven Johannes XXIII sade ”Låt oss inte försöka ta reda på vem som hade rätt eller fel, utan försona oss!” Budskapet i Taizé är att människan inte bara måste försonas inom kristendomen utan även med sig själv och med varandra höjd över språk, kultur och folkslag.


Många ungdomar söker sig till Taizé. I en modern form utan att gå ifrån den kristna traditionen får man ungdomarna intresserade och samlade till bön. Livet i Taizé präglas av bön och meditation. Det råder enligt bröderna i Taizé andlig och religiös förvirring idag. Behovet av att söka sig tillbaka till de kristna rötterna är stort.


Alla är inte medvetna om att människan har behov av tystnad och reflektion. Frånvaron av detta kan i värsta fall leda till psykisk ohälsa eller att man fyller detta tomrum med annat såsom saker, mat, droger etc.


Taizé är något som alla kyrkor i Gävle stad ägnar sig åt. Man har helt enkelt tagit de delar från Taizémässorna i södra Frankrike som passar för den egna församlingen. Detta i enlighet med Broder Rogers uppmaning att inte vilja starta en rörelse kring Taizé utan att var och en är fri att hämta inspiration att ta med hem till sin egen verksamhet. Enligt de präster jag intervjuat är intresset för Taizémässor stort. I Mariaförsamlingen i Sätra har den verksamheten fördubblats till varannan vecka p.g.a. stor efterfrågan. Det som tilltalar människor verkar vara just musiken, sångerna och kyrkorummet med alla ljus som är tända. En del av församlingarna hade även sin konfirmandresa årligen till Taizé i Frankrike. Detta förutsatt att de konfirmander som åkte var väl bevandrade i Taizés gudstjänstform.
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MODERNITET OCH MODERNISM


Vi lever idag i en ganska komplex tillvaro här i västvärlden. Nya begrepp såsom modernitet och modernism har kommit för att stanna. De innefattar den verklighet den moderna människan ställs inför idag, samt hur hon hanterar den. Det Giddens beskriver om behov, skapat av modernismen, svarar till viss del mot meditationens vinster. Därav kommer jag i detta kapitel presentera en kort sammanfattning av Giddens resonemang kring begreppen modernism och modernitet som senare i uppsatsen ställs mot meditationens fördelar i en avslutande samtidsanalys.


7.1 Anthony Giddens förklaring av modernitet


Begreppet avser de former av socialt liv och social organisation som växte fram i Europa under 1600-talet och som senare utsträckt sitt inflytande över hela världen. Detta säger dock inget om dess väsentliga drag. Han säger målande att vi är fångade i ett universum av händelser vi varken kontrollerar eller förstår.


Under de senaste 3-400 åren har det skett stora förändringar. Vi har idag en riskfylld tillvaro med materiell trygghet. Säkerhet och fara samt tillit och risk är två motsatspar den moderna människan måste förhålla sig till. Den materiella tryggheten bygger framförallt på pengar som symboliskt medel och expertsystem i form av tillit till olika professioner. Tillit i vår tillvaro är ett grundläggande säkerhetsvillkor. ”Tillit är inte brist på makt utan brist på fullständig information.”


Våra rutiner är ett skapande av det vi kallar vardag. Vana eller tradition i socialt bruk utsätts regelbundet för prövningar och reformer genom information vilket leder till att dess karaktär förändras. Moderniteten har en aptit på det nya och genomsyras av reflexivitet. Detta kan verka oroande. Förnuftet ersätter traditionen för att förnuftet ger intrycket av att äga mer visshet än de tidigare dogmerna. I praktiken är det tvärtom då den moderna reflexiviteten istället undergräver förnuftet om förnuft räknas som erövrandet av säker kunskap. I vetenskapens värld är inget säkert eller beständigt.


Det rationella (ifrågasättande) tänkandet försvårar existensen av tradition och dogm. Detta kan leda till ångest och osäkerhet.
 Moderniteten producerar skillnader, exklusion och marginalisering. Personlig meningslöshet blir en känsla av att livet inte har något att erbjuda. Livet blir ett fundamentalt psykiskt problem under omständigheterna i den sena moderniteten.
 En undermedveten oro som finns i människan över något man inte kan sätta fingret på. En fritt flytande karaktär av oro på en undermedveten nivå.


Världen är full av existentiella hot och svårigheter. Den grundläggande tilliten skapas av mor och farföräldern och ligger i hjärtat av den bestående jag-identiteten. ”Tillit till andra är ett ständigt återkommande psykologiskt behov”
 Motsatsen till tillit skulle vara misstro, en utvecklad negativ inställning, existentiell ångest och fara. Religioner är på mer än ett sätt ett medium som organiserar tillit. Traditioner är rutiner som idag förekommer i sekulariserade former. De flesta situationer idag i det sociala livet är klart oförenliga med en genomsyrande religion i vardagslivet. Logiskt tänkande, empiriska underlag, materiell teknologi och sociala koder har mer eller mindre ersatt den religiösa närvaron.


Religion och tradition står nära varandra i förhållande. Men detta förhållande har underminerats av det moderna livets reflexivitet. Peter Berger säger i sin bok ”The homeless mind” att det finns en vändning inåt mot subjektiviteten där mening och stabilitet söks i jaget. Det har blivit ”en koncentration på jaget till följd av den maktlöshet de flesta känner”
 En satsning på självförverkligandet inte bara som ett narcissistiskt försvar mot den hotfulla yttervärlden utan också delvis en positiv tillägnelse av de omständigheter som globala inflytanden sveper in vardagslivet i”.


Christoffer Lash skrev om samma sak i ”Haven in a heartless world” ”När världen får ett alltmer hotfullt utseende, blir livet ett ändlöst sökande efter hälsa och välbefinnande genom fysisk träning, sund kost, droger, olika slags andliga system, psykisk självhjälp och psykiatri. För dem som dragit tillbaka sitt intresse för yttervärlden, förutom i den mån den förblir en källa till belöning och frustration, har det egna hälsotillståndet blivit den allt annat överskuggande angelägenheten.”
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MEDITATIONENS BETYDELSE FÖR DEN MODERNA MÄNNISKAN


De andliga författarna är relativt överrens om att nutidsmänniskan är i större behov av inre samling nu än vad man var förut. En del menar att det beror på att nutidssamhället skapar ett större behov medan andra menar att samtiden tvingar oss att konstruera något som förut var självklart. Ett par av författarna menar också att det blir naturligt för många människor att finna denna ro och stillhet i våra rötter, kristendomen.


Allt fler kristna kommer i framtiden att ha större behov av någon form av inre tystnad och disciplin för att vidmakthålla sin kristna och mänskliga identitet inför rådande samhällsutveckling.


Vi står idag inför en osäker värld med många överhängande hot om krig, kärnvapen och naturkatastrofer. Något som kännetecknar den moderna människan är att blicka inåt, in i den inre världen. Meditationens svarar mot det behovet. Förr hade religiösa människor monopol på meditation medan idag har alla kunskap, intresse och tillgång. Tillgången kan så klart påverka dess användbarhet idag jämfört med tidigare.


Det finns en djup och en ytlig personlighet. Idag lever de flesta på ytan. Människor bedömer varandra utifrån ytliga saker såsom prestation, utseende, tillgångar etc. Vi jämför oss med varandra och någon är ful och någon är vacker. W. Stinissen menar att människan istället för att titta på människors yta, ska titta på människors djup, på deras väsen. På djupet hittar man grunden till hur en människa är, och inte vad hon gör. På djupet hittar vi också kärleken och öppenheten som i sig är en förutsättning för kärlek. ”Äkta kärlek älskar kärleken i den andre.” Ar det därför vi har svårt att förstå detta? För att vi lever på ytan?


Varför ska man då meditera? Rodhe har som svar att det kan vara en möjlighet att finna sig själv i rådande informationssamhälle. En annan anledning är en s.k. ”rotupplevelse” där man känner anknytning till förfäder och rötter. Enligt Rodhe så kan man finna sina rötter genom att vara sig själv. Men hur är man när man är sig själv? Detta tror jag är ett stort dilemma för många människor av idag då vi matas med förebilder och ideal. För det tredje hjälper det oss att komma hem i en andlig bemärkelse. Sist men inte minst så är det en hjälp att få bort föreställningar om Gud så att man istället kan uppleva honom.(kontemplation).


H M Enomiya-Lasalle menar att objektslös meditation (kontemplation) passar den moderna människans liv bättre. Detta p.g.a. att rationaliteten idag är ett hot mot tron och att den här sortens bön och meditation med mer känsla än intellekt svarar bättre mot människans utveckling. Då hamnar inte vetenskap och tro i konflikt med varandra på samma sätt. Detta menar även biskop Martin Lönnebo när han talar om att läsa Bibeln symboliskt. Läser man Bibeln historiskt, politiskt så hamnar man direkt i rationella konflikter. Bibeln är andlig läsning först och främst och bör läsas därefter.


På Berget har man 40 års erfarenhet av meditation. Där har man kunnat se att de vinster man gör under den här sortens meditation är ”… avstressning, återhämtning och ökad kreativitet”.
 Man befrias från det som stjäl psykisk energi. I en vaken vila blir det som händer inombords under kontroll. Syftet är att befria sig från det som står i vägen för Guds kärlek. Det kan vara obearbetade händelser, minnen, känslor och fokus på ytligheter. Genom djupmeditationen så befriar man egot och fyller på med Guds kärlek. ”Endast kärleken lär känna kärleken.”


Enligt de flesta intervjuer av prästerna i Gävle stad fick jag veta att det oftast skiljer sig i deltagande på vanlig gudstjänst och den meditationsverksamhet som bedrivs. Ofta var det andra som kom, något yngre och något fler på meditationsverksamheterna. I Tomaskyrkan stannade många av konfirmanderna kvar året efter just p.g.a. meditationsinslagen då de uppskattade den prestationsfria tystnaden. I intervjun med prästen i Helga Trefaldighetskyrkan menade prästen att han trodde att människan har en inneboende längtan efter tysthet och stillhet. Idag när mycket är flyktigt i människors liv kan kyrkan fylla ett behov av fasthet och trygghet. Han menade vidare att själen har en uttalad plats i kyrkan och den bekräftelsen söker många då människor inte längre bara vill vara en biologisk konstruktion. Diakonen i Staffans församling tror det är för mycket ord idag. Människor får ingen tid till att tänka. Det finns en hjärnans och en hjärtats gudstjänst. Den första är ordets förkunnelse i form av predikan och bibelstudier. Den andra är den då man går in och hämtar kunskap i sig själv och där också öppnar upp för det gudomliga. Idag är kyrkan mer öppen och möjligheten att bedriva den här verksamheten är lättare än tidigare. Kyrkan tillåts komma närmare sina rötter och urgudstjänster.
 ”Kyrkan är en tyst oas i ett brusande samhälle.”
 Konkretiseringen av tystnaden är för många idag nödvändig.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION


Den här uppsatsen har handlat om kristen meditation. Den har behandlat både dess betydelse, historiska ursprung, genomförande och sammanhang. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad kristen meditation är och vilken betydelse den har för den moderna människan. Min frågeställning har lytt som följer:


Vad har kristen meditation för betydelse för den moderna människan?


9.1 SAMMANFATTNING


Uppsatsen börjar med att förankra begreppet historiskt. Jag har försökt ge en översiktsbild av de olika tidsepokerna för att man ska kunna bilda sig en uppfattning av hur man sett på kristendomen och dess verksamhet genom tiderna.


Meditation och mystik är tätt förbundna med varandra då meditationen varit levande inom den monastiska (kloster) traditionen. Mystiker har genom tiderna övat sig i att finna det gudomliga inom sig i jakten på kontemplation och uppenbarelser. De har också funnit att vissa förutsättningar varit särskilt gynnsamma för meditation. Ett par förutsättningar är tystnad och stillhet för att nå inre samling. Även repetitiv sång, bön och meditativ gång är ett par sätt som praktiserats. Meditation har traditionellt delats upp i objektsmeditation samt objektslös meditation. Med den första menas att meditera över mysterierna, d.v.s. något avsnitt ur Bibeln, gå in i det och förstå det, göra det till sitt medan det andra mer behandlar enkelhetens och ”bara varandets” bön och är objektslös.


I kristen meditation ställs meditationen in i ett kristet sammanhang och meditationen används till att skapa en personlig relation till Gud. Genom att tömma sitt inre på tankar och begrepp så får man en meditativ inre hållning. Den yttre hållningen innehåller saker som den egna kroppen, yttre attribut och hjälpmedel som får den som mediterar att lättare nå den inre hållningen.


Man har sett på kroppen lite olika genom tiderna i den kristna traditionen. Tidigare hade man en mer dualistisk syn, den ansågs vara ett hinder för det andliga och man tom straffade kroppen som också ofta var förknippad med synd. Idag börjar man integrera kroppen mer i det kristna livet och den har också blivit en väg till inre samling i den österländska za-zen metoden. Ett annat hjälpmedel är frälsarkransen, vars upphovsman är M. Lönnebo. Den verkar som ett praktiskt hjälpmedel i den kristna meditationen. För en del människor som utövar kristen djupmeditation behövs även en stämning för att kunna koncentrera sig på sin meditation. Detta har jag valt att kalla meditativ kontext. Det är själva miljön runt omkring. Ett par exempel är retreat, tända ljus, sång, musik och kyrkorummet som sådant.


Efter denna resa in i meditationens värld är vi så framme vid den moderna människan och moderniteten vi lever i. Detta kopplar jag till den andliga litteraturens svar på varför den moderna människan behöver meditation med allt vad den innebär.


9.2 AVSLUTANDE SLUTDISKUSSION


I Giddens förklaring av modernitet framkommer att vi lever i en värld full av hot och faror vi inte till fullo kan vare sig förstå eller bemästra. Detta skapar en oro där tillit blir en överlevnadsstrategi. Giddens skriver om expertsystem där människan får lita på specialister utan att själv helt förstå. Exempel på detta är politiska ledare och forskare. Tillit kan enligt Giddens erbjudas i religiösa kontexter.
 Kanske är det därför människor idag söker sig till kyrkan och dess meditativa verksamheter, vilket församlingsprästerna i Gävle menar har fått större genomslagskraft än övrig gudstjänstverksamhet.


Yttre hot gör att människan idag mer tenderar att blicka inåt. Vårt inre blir viktigare och mer gripbart.
 Detta är, vad de nämnda andliga författarna menar, att meditation är bra för. Ett sätt att nå sitt inre, sanna jag. Av detta kan man dra den slutsatsen att meditationen ligger i tiden och fyller ett av det behov modernismen skapar.


Det tempo moderniteten galopperar fram i skapar i viss mån konservatism och behov av att förankra sig i sina rötter. Enligt Giddens är den moderna människan idag frikopplad från tradition som ersätts med dagliga rutiner och annat istället. Det rationella tänkandet gör det omöjligt att integrera tradition och dogm i människors liv vilket kan skapa osäkerhet och ångest. Att inte känna sig förankrad blir för många en källa till rotlöshet.
 All information som flödar som människan ständigt ska förhålla sig kritiskt till gör att som Rodhe skriver, längtan till en ”rotupplevelse” ökar.
 Denna rot i svenska sammanhang är för många kristendomen. Vår kristenkulturella bakgrund gör det naturligt för många att söka skydd i tradition och kulturarv.


Merton menar att det kommer att bli svårare för kristna i den rådande samhällsutvecklingen att bibehålla sin kristna identitet.
 Här kanske meditationen kan fylla en funktion. Att individuellt söka sin gudstro inom sig själv ligger mer i synk med dagens samhälle. I alla pressade almanackor blir gudstjänst och annat tidsbundet ännu bara en prestation och konkurrens om tid medan den egna förlagda meditationhalvtimmen går att skapa vilken tid som helst.


Enomyia-Lasalle menar att den objektslösa meditationen svarar bättre mot dagens rationella värld. Detta för att tro och vetenskap inte kommer i konflikt med varandra på samma sätt då.
 Som Lönnebo också menar så bör man läsa Bibeln symboliskt. Rationellt är det näst intill omöjligt att läsa Bibeln. Den lekmeditation som Lönnebo förespråkar i det här fallet svarar direkt mot den objektslösa meditationens mening. Att leva sig in i och leva, lukta, känna mysterierna.
 Då blir konflikten mellan vetenskap och religion, såsom Enomyia-Lasalle menar, inte så stor.


Människan behöver också ett mer meditativt leverne. Som Lönnebo säger så borde människan lyssna mer på sina förfäder och integrera tystnad, stillhet och ro i sin vardag. För många är det svårt och därav kommer konkretiseringen av tystnad och meditation. Lönnebo menar att detta är ett grundläggande behov hos alla människor men att alla inte förstått det än utan ersätter detta med annat såsom droger, spel etc.
 För de som nu har behovet men har svårt att finna det i sin vardag finns i dag skapade miljöer såsom t ex retreat. Det faktum att dessa retreater är fullbokade tyder på att det finns ett behov samt att människor är beredda att betala för tystnad.
 Då förstår man vilken bristvara det är.


Moderniteten bjuder på massor av buller och information. Det kritiska förhållningssättet ställer krav på vakenhet. I detta kan man förstå behovet av att få lite lugn och ro. Ta paus från den yttre verkligheten för att fokusera på och stärka den inre.


Konkurrens och prestation är ännu en av modernitetens följder.
 Människan lever på ytan som Stinissen säger och mäter sig med varandra via utseende, yrke, framgång, pengar m. m.
 Prestation är ett av modernismens kännetecken.
 Kanske är det som konfirmanderna i Tomaskyrkan säger. De menar att de tycker om den prestationslösa tystnaden i meditationerna. En motreaktion på allt intellektuellt och all prestige. En stund för sig själv där man i tystnad får en möjlighet att reflektera över sitt liv.
 De inre kvalitéerna är svåra att mäta och tävla i vilket gör motreaktionen ännu tydligare. Kanske vill människan inte ha det så jämt. Kanske vill människan ha en paus, där utseende, yrke och förmögenhet inte spelar någon roll. En meditation i kristen kontext där alla människor är lika inför Gud. 40 års erfarenhet på Berget pekar i samma riktning. Meditationens vinster så som avstressning, återhämtning och ökad kreativitet är modernitetens brister.


Det stora intresset för Taizé såsom kristen djupmeditation som framgick i intervjuerna av församlingsprästerna i Gävle stad pekar också på att människor söker upp meditativa miljöer. Behovet finns uppenbarligen och kyrkan svarar med att erbjuda det kristendomen har i sin djupa erfarenhet av tystnad och stillhet.


Modernismen är ett faktum och alla människor måste på något sätt förhålla sig till rådande livsvillkor. Upplysningens synsätt separerade människan från själen och det andliga till förmån för det vetenskapliga.
 Idag försöker många människor blanda dessa två vilket enligt författare och präster är fullt möjligt och helt i linje med det kristna budskapet och rådande samhällsform.


Syftet var att undersöka vilken betydelse den kristna meditationen har för den moderna människan och resultatet blir mot den empiri som presenterats ovan att behovet av meditation i viss bemärkelse är större idag än förr. Om detta är för att meditation idag är ett begrepp mer än vad det var tidigare då meditativt leverne tillämpades av gemene man är svårt att säga. Men modernismen driver människan till en längtan efter sina rötter och för många svenskar blir kristendomen med allt vad den innebär det naturliga valet. För att lättare handskas med den konflikt som uppstår mellan vetenskap och religion så blir meditationen ett sätt att behålla båda. En personlig relation till Gud som kan utföras när och var som helst. Ett tillfredsställande av det skapade behovet att blicka inåt, in i sitt inre.


Den ro de meditativa kontexterna ger verkar också mot ovanstående ha fått ökad betydelse. Att meditationen alltid har funnits kan man se i historieöverblicken. Där finns ”meditatio” dokumenterat sen 1100-talet i och med b 1 a Guigo och Bonaventura.
 Även tidigare har meditation funnits men då var det officiella språket inte latin utan grekiska och kallades då ”mythos” istället för meditatio.
 Så de historiska rötterna finns dokumenterade. Tidigare var meditation i vår bemärkelse mest utövad av munkar och nunnor i kloster. Men som tidigare poängterats så levde människan mer meditativt förr. Man följde ljuset och mörkret, hade inget trafik-, informations- eller vardagsbrus som vi har idag. Det fanns naturligt tid för stillhet, ro och eftertanke. Idag är tystnad en bristvara och därav konkretiseringen. Den finns gestaltad i b 1 a frälsarkransen som är ett modernt svar på den konkretisering som tydligen behövs. Antal radband sålda är ett bevis för att behovet finns. Att den även praktiseras och uppskattas i två av församlingarna i Gävle stad ett annat.


Så min slutsats blir att kristen meditationen i viss bemärkelse har betydelse för den moderna människan. Vidare att kristen meditation fyller behovet att rota sig för en del människor med kristen kulturell bakgrund. Ro och mening kan ses som ett resultat av meditation. Att meditation alltid funnits får man anta stämmer då det finns mycket dokumenterat som tyder på detta. Konkretiseringen idag är påtaglig med t e x frälsarkransen och de österländska sittställningarna.


9.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING


Något som vore intressant att forska vidare i är just zenmeditationens framväxt i kristen tradition. Att göra ett studiebesök i Asien för att titta närmare på metoden. Hur kommer det sig att Kristendomen idag är redo för ekumeniska inslag av den här sorten? Är det för att Kristendomen blivit mer öppen? Vad är det egentligen som är så attraktivt med de österländska metoderna? Intressant vore att titta närmare på hur dessa specifikt påverkar den kristna meditationen/traditionen, eventuella motstånd och hur tar de sig i så fall i uttryck? Uppsatsen gav mer frågor än svar och det skulle vara intressant att ta tag i några av ovanstående frågeställningar och forska vidare. Zenmeditationen ser ut att stanna i den kristna traditionen och det ska bli intressant att följa den utveckling som kanske följer.
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BILAGOR


Bilaga 1 Intervjufrågor


Finns meditation med i er verksamhet? Om ja:


1. På vilket sätt?


2. När började ni denna verksamhet?


3. Varför?


4. Hur har intresset sett ut samt responsen? Har det förändrats sen start?


5. Vilka kommer på den kristna meditationen?


6. Varför tror ni att människor deltar?


7. Har meditationen haft betydelse för kyrkans verksamhet? I så fall på vilket sätt?


Om nej:


1. Varför inte?


2. Har ni funderat på att starta en sådan verksamhet?


3. Finns det motstånd inom arbetsgruppen?


4. Hur ser ni på den kristna meditationen som fenomen?


5. Har ni fått önskemål om meditation i verksamheten från församlingen?


Bilaga 2


Intervjuer i fulltext


Intervju med komministern i Helga Trefaldighetskyrkan

Vi har meditativ verksamhet i form av retreater och taizémässor. Retreaterna startade 1999 och har varit populärt och inte svårt att fylla de 15 platser vi har till förfogande. Just nu har vi dock uppehåll. Varför vi ägnar oss åt detta är för att tillgodose de behov som finns. Men här föreligger en risk för sekularisering. Vi försöker tillgodose människors behov och längtan efter tystnad och eftertanke utan att det blir på bekostnad av det kristna budskapet som vi anser viktigast och centralt för vår verksamhet.


Taizémässorna har vi 1 ggr i månaden och då är det en yngre medelålder än på de traditionella mässorna. I taizémässan finns en fem minuters tystnad för eftertanke och reflektion. Människor har idag en inneboende längtan och ett behov av tysthet och stillhet. Det är mycket som är flyktigt i människans liv och många har ingen fast punkt. Kyrkan kan fylla den funktionen. Själen har också en uttalad plats i kyrkan. Här är inte människan bara en biologisk konstruktion.


Även kyrkorummet anser jag vara unikt och meditativt. Ett rum där det alltid finns möjlighet till ljuständning, stillhet och tystnad. Ett sådant rum saknas för många i dagens stress, jäkt och buller.


Intervju med komministern i Mariakyrkan.


Meditation finns inte uttalat i vår verksamhet utan som en del av våra taizémässor. I taizémässan finns en fem minuters lång tystnad och sångerna är korta och repetitiva vilket också ger tid för eftertanke. Det är mycket ljus tända i kyrkan och Kristusljuset står mitt framför altaret.


Både intresse och respons har varit positivt och taizémässan är framförallt uppskattad av ungdomarna, konfirmanderna. Idag inspirerar Taizémässan även annan gudstjänstverksamhet och andra aktiviteter i Mariakyrkan.


De som kommer på dessa mässor är framförallt konfirmanderna, ungdomsgruppen och sen är det blandat och spritt mellan en åldergrupp på 20-50 år. Det som uppskattas av ungdomarna är den lite mer friare formen av gudstjänst och musiken som de tycker är viktig. Idag genomsyrar Taizé mer än bara taizémässan. Vi har även utökat från 1 ggr per månad till varannan vecka. Detta p.g.a. att de redan intresserade ville ha taizémässa mer frekvent.


De onsdagar vi inte har taizé utan vanlig gudstjänst så kan man se att det är något färre deltagare ”utifrån”. Även om man jämför med söndagar så är det skillnad. Då är medelåldern också lite högre. Här tror jag att det beror mycket på tiden då söndagsgudstjänsten är kl. 11.00 och onsdagsmässan förlagd på kvällen.


Intervju med präst i Tomaskyrkan


Meditation finns med i vår konfirmandverksamhet. Vi har haft det arbetet i sju år nu. Varje träff med konfirmanderna inleds med fem minuters meditativ tystnad. Vi mediterar även med hjälp av Lönnebos frälsarkrans där jag använder ett par av pärlorna som jag fyller med eget innehåll. Med hjälp av frälsarkransen så berör meditationen fler sinnen. På konfirmandlägren är meditationerna både längre och fler. Äldre konfirmander som stannar och jobbar kvar i verksamheten menar att meditationen och nattvardsmässan är det viktigaste och en anledning till att de återkommer. Varför det är viktigt tror jag beror på att många konfirmander är stressade och har ett behov av lugn. Att få vara tysta och stilla utan krav på prestation.


Konfirmandmeditationerna har i princip sett likadana ut från start. Grunden har varit samma men det har gjorts lite finslip baserat på hur det har fungerat i praktiken. Den förändring meditationerna medfört är framförallt en kvalitativ förändring i konfirmandarbetet. Vi har även fått förfoga över en summa pengar som ska gå till grundskolelärare i Gävle stad. Tidigare gick dessa medel till föreläsningar men är nu ändrat för att vara i linje med kyrkans verksamhet. Sen fyra år tillbaka ändrades innehållet på detta till endagsretreater i Älvkarleö. I den ingår fyra meditationspass med hjälp av frälsarkransen där jag använder fyra av pärlorna och fyller dem med eget innehåll.


Den första meditationen är över jag-pärlan. Där mediterar man över ”Vem är jag egentligen?”, bakom alla roller och skapade identiteter. Den andra meditationen är över tystnadspärlan där man ska märka allt man har omkring sig och lyssna inåt. Ökenpärlan är den tredje meditationen där man får perspektiv på sitt eget liv. Stillhet och reflektion är centralt och den här meditationen är förlagd på kvällen. Den fjärde och sista meditationspärlan är bekymmerslöshetens pärla. Det är då man ska våga överlämna, släppa taget om skapade krav. Sen avslutas tystnaden i en sammankomst. Responsen har varit oerhört bra och de 40 platser som finns, fördelat på två grupper med tjugo i varje, är inga problem att fylla. Ska man säga något om de som återvänder och gärna deltar så är det kanske en dragning åt de lärare som är mycket socialt engagerade, kvinnor och lärare från mellan- och högstadiet.

Bilaga 3


Tidningsartikel från Svenska kyrkans pressavd.


Visst ska kroppen vara med i kyrkan


Jättebra att ni skriver om kroppen som själens tempel! I min verksamhet med Meditation i rörelse/heliga danser har jag arbetat i över tio år med att få in kroppen i kyrkan. Vi lider fortfarande av det åtskiljande av kropp och själ som vi har som arv från antiken, även om det långt in i medeltiden var självklart att dansa i samband med kyrkliga fester och högtider.


Nu arbetar jag med meditation och dans som ett verktyg för att förebygga ohälsa. Det som är speciellt med heliga danser är att det är allas dans, alla kan delta. På så sätt är det många fler som kan ges möjlighet att genom dansen möta sig själva och därmed också det gudomliga som bor inom var och en av oss.

Elisabet Jansson

Falun
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”Kroppsövningar hör inte hemma i kyrkan”

– Det finns ingen anledning att syssla med kroppsövningar. De hör inte hemma i kyrkan över huvud taget, säger prästen Sten-Arne Persson.


Även om det pågår en kroppstrend inom kyrkan finns det förstås också många som är kritiska till denna utveckling. De menar att detta är helt fel väg för kyrkan att gå och att det tar kraft från kyrkans egentliga uppdrag. En av kritikerna är Sten-Arne Persson, präst i Simrishamns pastorat och före sammanslagningen kyrkoherde i S:t Olofs församling i Lunds stift.


– Vad jag vet har det inte testats något sådant här i vårt pastorat och vi har inga planer på det heller. Vad vi ska syssla med i församlingen är inte kroppsövningar utan Ordets förkunnelse. Och detta gör man bäst genom predikan, undervisning för både barn och vuxna och samtal, menar Sten-Arne Persson.


– Sedan får andra syssla med kroppsövningar om de nu vill det.

– Vilka andra menar du?

– Ja, de utanför kyrkan. Min privata uppfattning är att detta inte hör hemma i Svenska kyrkan och inte i någon annan kyrka heller.


– Över huvud taget smyger det sig in östasiatiska läror om kroppsövningar och dylikt som har sina rötter i främmande religioner. Men jag kan inte tillräckligt mycket om detta för att utveckla det vidare.


Anna Hedenrud


VAD TYCKER DU: ska kyrkan satsa på kroppen eller är det här bara humbug?


Skriv till oss och berätta!


Kyrkans Tidning,


Svante Fregert,


Box 15412,


104 65 Stockholm


eller mejla


svante.fregert@kyrkanstidning.com
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