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Mina forvdntningar

pi

Patrik Hagmans bok,
tidigare bok
Om Krbtet motstdnd (20llJ menar jag var
en av 20ll 5rs viktigaste teologiska brtcker
pi svenska. Hans blogg, http://b1ogs.abo.fi,/
phagman/ iir alltid ldsvdrd. Hagman, som till
vardags dr ldrare Ud Abo Akademi, framstir
mer och mer som en viktig rost i den teoloEfter folkfoirkan, var hriga. Hans

giska debatten.

I

folkyrhan i,r ambitionerna

stora, han
skriver sjdlv pi sidan 2I att han >vill gora teologi for den kommande f<irenade kyrkan>. Boken handlar alltsi om kyrkan, om den Svenska
och den Finska kyrkan i en tid och vdrld som
Hagman karaktdriserar som efterkristen. Til1
sin hjalp tar Hagman nigra utldndska teologeq,
Dietrich Bonhoeffeq, Stanley Hauerwas, John
Howard Yoder och William T. Cavanaugh.
Nigra av dem dr mindre kenda i vir teologiska
diskussion 5n andra och deras bakgrund och
sammanhang dr mycket olika men de pekar
mot Hagmans ambition om en forenad kyrka.
Efter folkforkan dr bide en teologisk studie
ddr forst folkkyrkans kris avhandlas, tviregementsldrans svaghet och omojlighet klargcirs
och det i slutkapitlen skissas en framtida
Et'ter

vision av vad kyrkan kan vara med hjdlp av
ovanndmnda teologers tankar. Hagman menar att folkkyrkans kris frdmst dr en teologisk
kris. Att den teologi som Svenska och Finska
kyrkan presenterar om sig sjdlv dr vad Hagman kallar en ,kopsliendets teologi>. En teologi han menar tar sig uttryck i att, ndr kyrkan
sjdlv ska forklara varf<ir man ska tillhrira kyrtan, blir svaret en sekuler konsumtionsteologi, ddr man erbiuder sina medlemmar vissa
$dnster till ett visst pris.
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Hagman menar att det som behovs dr en

mer robust och mer tydlig teologi om vad
kyrkan dr. De frigor han soker finna svar pi i
sin bok 5r: vad dr kyrkan? Vem hor (egentli-

till kyrkanT Vad behcivs kyrkan till? Vad
skiljer den som hor till kyrkan frln den som
inte gcir detT Var ffnns kyrkan?
I forsta kapitlet om folkkyrkans kris pekar Hagman pi flera olika problemomrS,den,
t.ex. de anstdlldas roll kontra de ickeanstdllgen)

da. Otydlighetens eller oppenhetenq som det

populdrt kallas, grdnser. Bristande eller obe-

fintlig teologi om gudstjdnsten. Tiovdrdighetskrisen som uppstir ndr stdant som gcirs
i kyrkan er forljuget; Hagman tar exemplet
med konffrmander som svarar jakande pi
frigan om de vill belaiifta sitt dop utan att
mena det, och ddrmed bidrar till bilden av att
kyrkan i grunden sysslar med osanningar (s.
39). Mot detta onskar Hagman alltsi finna en
mer robust teologi om kyrkan, som innebdr
att det blir tydligare vem som dr kristen.
Invdndningen mot detta definierar Hagman sjdlv i slutet av kapitlet. >Det h5r dr probiemets kdrna, om det sker pi ett sdtt som
exkluderar och stciter bort, blir det en teologi
som kommer i konflikt med kyrkans uppdrag
att inbjuda mdnniskor til1 gemenskap med
nidens Gud. Detta dr allei en av utmaningarna i denna bok, att formulera en teologi om
kyrkan som dr tydlig utan att vara exklusiv.>
Lyckas han? Jag vet inte. I aila fall er inte
svaren och de alternativ som Hagman milar
upp lika tydliga och spdnnande som frigorna.
Styrkan i svaren ligger i den ndra koppling
Hagman grir mellan tro och praktik, di han
hdvdar att det kyrkan tror miste visa sig i de
troendes vardagsliv. Kyrkan kan inte skilja
mellan budskapet och s6ttet som budskapet
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pi. Det tdnls ofta frin officiellt
hill att kyrkans kris ar en kommunikationskris. Hagman tar effektivt dc;d pi den
fcirs fram

Hagmans bok er en viktig bok. Frigor-

kyrkligt

na han stdller dr brdnnande frigor. Barbro
Matzols tog upp dem i en ledare i Kyrkans

myten och menar att, om det inte finns en

Tidning, och forhoppningsvis kan Hagmans
frigor fi mera utrymme och plats i vir teologiska debatt. For dven om man inte delar
Hagmans svar dr frigorna inte bara angeldgna
utan avg<irande for kyrkans framtid. Problemet dr det Hagman pekar pi: Svenska kyrkans kris dr frdmst en teologisk kris, men vi

gemenskap som iever den tro kyrkan ldr, si
spelar inget annat n&gon ro11.
HIr ligger Hagmans bidrag till debatten,
betoningen av levande gemenskaper der tron
levs. ,Kyrkan dr ddr kristna saker gors, tydligast i gudstjdnsten, men i ftirldngningen alltid
ddr mdnniskor handlar si att Guds rike blir
synligt, G. 251). Hagmans syn pi ,medlemmao blir pa ett sett mycket generos, >medlem dr den som utfor handlingen att betala
kyrkoskatb. Samtidigt tydliggor han och skriver, )men i betydligt hcigre grad dr den kristen som tillber Gud tillsammans med andra
kristnar. Mellan dessa poler menar Hagman
att skalan dr glidande och att vi alla under
livet glider fram och tillbaka pi den. Men det
viktigaste dr att det alltid flnns de som i gemenskap lever tron. Kyrkan kan di vdnda sig
till alla mdnniskoq, som redan varande Guds
barn om dn med en mycket svag kristen identitet, men kyrkan fir aldrig g<ira denna svaga

talar hellre om logotyper och reklamkampan-

jer dn om det som kan rddda

oss

pi riktigt.
Marco Alden
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Onskar du ibland att du hade Bibeln

i

bak-

identitet ti1l sin egen norm.

fickan, fdrdig att lesa ur ndrhelst du har en
stund over? Di finns det nu en alldeles fcirtrdfflig bibelapp, tillgiinglig bide fcir Android
och los, ferdig att med nigra enkla knapptryckningar ladda ner via Android market eller Appstore. Det hdr dr inte ett forum for teknik eller en recension av en teknisk handbok,
si jag ldmnar de tekniska aspekterna darhan

Konsekvensen av Hagmans tankar blir naturligt mindre och fcirtatade gemenskaper
som har en uppgift for hela mdnskligheten.

och kastar mig rakt in i gliidjen over att kunna
bdra ordet lattillgangligt i alla sammanhang.
Det hdr dr inte ett sdtt att avskaffa pappers-

Gemenskaper som inte delas upp i anstdllda
och ickeanstdllda dar de anstdllda producerar
religion f<ir nigra andra, utan der forsamlingen
som helhet lever kristenliy ett liv som Hagman
iir tydlig med dr nigot radikalt annat dn minga
av de samhdlls- och mdnniskosyner som bland
annat marknadsekonomin hiller fram idag.

utgivorna utan ett sett att ni fler mdnniskor
och hitta mojligheter till ett okat utbredande av bibellasandet civer vir vdrld. For mig
personligen innebdr appen oerhcirt mycket,
di jag alltid bdr med mig Bibeln, ferdig att
anvdnda i alla sammanhang och mdjligheten
att dela med mig av Guds ord via exempelvis
Facebook med vdnner. Appen innehille1, pre-

Pi detta sdtt blir Hagmans inliigg i debatten en drdpande kritik mot strukturutredningens forslag och stordriften som nu genomfors i Svenska kyrkan. >Om kyrkan satsar
pi centralisering och stora enhetel, uttrycker
det en teologi som nedvdrderar den konkreta
kroppsliga gemenskap som ailtid dr lokalt

forankrad., Hagmans alternativ dr mindre
forsamlingar, fler och mindre stift och att deras variation blir rikare.
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cis som pappersutgivorna, bockerna indelade
i kapitel och verser och finns att lesa i ett flertal olika svenska iiversdttningar som du lett
kan vdxla mellan. Fcir den som vill gir den
dven att ldsa pi en mdngd andra sprik.
Du ldser bibeln genom att scrolla ner pi
skdrmen och kan ldtt gora fdrgmarkeringar
av viktiga bibelord och bokmarka sidor du
snabbt vil1 kunna Etervdnda till. Varje dag erSPT nr 21 . 2013

bjuds du ett dagligt bibelord. Det tirr. c,
en uppsj<i av ldsplaner, en del indelaie :
dmnen som exempelvis vad Bibeln u:t:
gladle, hopp och forlitelse medan
=speciffkt tenkta for ungdomar sam: i-.e--

,:

delSrsldsplaner.

Speciellt upprymd dr jag over ar :::-*
kunna ldsa Bibeln utan att behova ra:;-: .
pan och vdcka upp familjen och a:: :e:
gir att fl st<irre dn i en ordindr pap!.:s:::
ga. Kanske innebdr inte en app nii,.: :.',
tionerande fcir din dagliga bibeih.r::-: :
det dr inte alls omojligt att din sra.x. :\
ldsa Herrens ord for att jusr den her i:::
dr mer ldttillgdnglig och tilltalande.
Kort nedladdningsint'o t'itr tebt'on

Dt

:

sdker i An"droid market eller,{1p:-1,:r:

:I

mobiltelefon med sokordet Bibein, Frr:s: :
tan kommer Hob Bibb frin LifeChurr tklickar pi ladda ner och ddrefter ir du I-:

installationen

av YouVnsion [htp-

','-

.{nr:t

tri::

youversion.com/sv) och kan med :','r i
dig in i lesandet av Herrens ord pe ett :-',:
Rec. cir t'itrsholLlr:t,e

Anders Jarlerl, Drottning Victo:2.

: i-::-:,

-. i:
l-

liv. En existentiell biografi, i.z-ss:-.
Stockholm, 411 sidor.

Sophia Maria Victoria foddes j::- - :'::
1862 som prinsessa av Baden cl:- :,^,:
4 april i Rom som drortning at Si'::--r=
Victoria handlar professor,\nde:-s -'Ia:-.:--.
Drottning Victoria - ur ett inre ';r' ra
=:-.i
tiell biografi som utkom under ":'5:-:-::i
2012. Hennes vdg frin Karlsrul-.r : 5::.:.
Rom, via Stockholm och Ca::-. - --:
utifrin det historiska studier in:< ;:::ii-behandlad. Dlrfor dr det en gLE a;:-\:--'r --tar ndr han inte bara vill gcira en x-"-=:,.ri I
grafisk teckning av drottningen. u'-a:. :.: ett steg lengre och gora biografin e\:-i.---:
Det kan sdgas vara en fortsdttning cr:t 'r::
,

utveckling av hans bok Bdste
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