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Skriftlig m
aterialitet och  

kyrklig identitet under 2000 år

m
 H

erren dröjer och världen be-
står kom

m
er fram

tida historiker 
tala om

 vår tid som
 ett epokskif-

te. D
et finns m

ånga skäl till det, m
en ett av de viktigaste är 

det skifte från bok till skärm
 som

 inleddes m
ed biograf och 

T
V

 under 1900-talets första hälft, och som
 nu fullbordats 

m
ed persondatorer, sm

arta telefoner och läsplattor. Som
 fi-

losofen G
eorge Steiner konstaterade år 1988 i essän ”T

he 
End of Bookishness” är den främ

sta källan till inform
ation 

och underhållning för folk i allm
änhet num

era skärm
en, 

inte boken. Internets genom
slag på nittiotalet gör knappast 

iakttagelsen m
indre sann. Skiftet innebär inte nödvändigt-

O
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vis bokens död, m
en det betyder att boken inte längre är 

centrum
 i vår kultur. 

I denna brytningstid sörjer som
liga det förgångna och 

förfasar sig över fram
tiden, m

edan andra välkom
nar den 

sköna nya värld som
 de ser i antågande. O

avsett på vilken 
sida av debatten m

an ham
nar m

åste m
an dock m

edge att 
det är en förändring av kollosalla m

ått. N
är m

ittpunkten 
byts ut kan allt förändras. Teknologiska skiften om

vandlar 
kulturer, och därm

ed m
änniskan själv. M

en de gör det på 
sätt som

 är svåra att överblicka, eftersom
 tekniken bidrar 

till att skapa verklighetens grundstruktur, och det är alltid 
svårt att beskriva ”det självklara” i sin egen tid. D

et är lätt 
att upptäcka andras egenheter och kulturella särdrag, m

en 
betydligt svårare att se sina egna. 

N
är m

an står m
itt uppe i en revolution är det lätt att för-

lora sig i nuet, eller ännu värre: fram
tiden. M

an har fullt 
upp m

ed att försöka orientera sig i den värld som
 håller 

på att ta form
. M

en det är då, m
er än någonsin, som

 m
an 

behöver historien. För historien ger perspektiv på vad som
 

håller på att hända; hjälper m
ig att se de skeenden som

 jag 
står i lite utifrån, så att jag kan identifiera fotfästen och fall-
gropar. D

ärför är am
bitionen i denna volym

 att belysa och 
reflektera över sam

tiden genom
 att blicka bakåt, m

ot his-
torien. D

en kristna identiteten i allm
änhet och väckelserö-

relsernas i synnerhet är förbunden m
ed boken. D

e troende 
har kallats för ”bokens folk”, och kärleken till det skrivna 
ordet gav väckelsens anhängare epitetet ”läsarna”. På vilka 
sätt utm

anas och förändras dessa identiteter genom
 skiftet 

från bok till skärm
?     

D
en första upptäckten för den som

 studerar historien är 
att även om

 det som
 sker är något helt nytt, så är det inte 

något nytt att något helt nytt sker. R
evolutioner sker m

ed 

jäm
na och ojäm

na m
ellanrum

. D
etta är inte första gången 

som
 en teknisk innovation förändrat kyrkan. D

et är inte 
ens första gången som

 en förändring av textens form
 om

-
vandlat kulturen. 

I fokus för detta kapitel står inte texten i allm
änhet, utan 

den text som
 kyrkan kallat helig: Bibeln. Frågan som

 dis-
kuteras är hur denna text form

at kyrkan. A
tt den gjort så 

torde ingen m
otsätta sig, m

en vad m
an oftast då m

enar är 
att textens budskap form

at kyrkan – och det är naturligtvis 
helt riktigt. M

en lika sant är att textens form
 form

at kyr-
kan. K

yrkans identitet är inte bara förbunden m
ed Bibelns 

budskap, utan också m
ed dess m

aterialitet. G
enom

 histo-
rien har tekniska genom

brott ändrat de heliga texternas 
m

aterialitet, och bidragit till att nya rörelser, spiritualite-
ter eller sätt att vara kyrka uppstått. I det följande skildras 
denna utveckling från antikens kodex, via m

edeltidens m
o-

nastiska skriptorier, reform
ationens boktryckarkonst och 

väckelsens kolportörer, för att slutligen landa i det senm
o-

derna skärm
sam

hället m
ed e-böcker, bloggar, sociala m

e-
dier och allehanda distraktioner.

D
en tidiga kyrkan: ”Pocketens folk”

”N
är du kom

m
er, ha då m

ed dig m
anteln som

 jag läm
-

nade kvar i Troas hos K
arpos, och så böckerna, fram

för 
allt m

ina häften.” I dessa ord från Paulus (2 T
im

 4:13), 
skrivna liksom

 i förbifarten till T
im

oteus, syns ett frö till 
kyrkans första text-teknologiska revolution. D

e böcker 
som

 Jesus läste, i synnerhet de heliga, var inga häften, utan 
rullar. D

ärför ”rullade [Jesus] ihop boken” efter att han 
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läst ur Jesaja, innan han satte sig ner för att utlägga texten  
(Luk 4:20).

R
ullen var bokens standarform

at i antiken. Pappret till-
verkades av papyrus eller pergam

ent. D
et förra gjordes av 

papyrusväxten cyperus papyrus, ett vassliknande vatten-
gräs som

 växte kring N
ilen i Egypten, m

edan pergam
ent 

fram
ställdes av djurhudar. Båda m

aterialen var dyrbara 
och kom

plicerade att fram
ställa. 1 En rulle rym

de om
kring 

tio m
eter papper. V

id läsningen höll läsaren rullen m
ed 

båda händerna, och rullade upp det som
 skulle läsas m

ed 
högerhanden, m

edan vänsterhanden rullade ihop det som
 

hade lästs. Texten skrevs i spalter, om
kring 6–9 centim

eter 
breda och runt 20 centim

eter höga. 2       
D

e antika källor som
 berättar om

 läsning i synagogan vi-
sar att rullarna behandlades m

ed stor vördnad. Läsningen 
var rituell och om

gärdad av diverse cerem
onier. V

i anar det 
redan av Lukas skildring av Jesu läsning i synagogan. Jesus 
står upp vid själva läsningen, m

en sätter sig då han utläg-
ger. A

tt m
an stod hade alltså inte m

ed praktiska saker som
 

hörbarhet att göra, utan tycks snarare haft sym
bolisk be-

tydelse. En skildring av läsningen i tem
plet under högtiden 

Yom
 K

ippur visar på en än m
er högtidlig hantering av rull-

larna. Bokrullen togs först fram
 av en liturg, gavs vidare till 

en annan som
 bar den till den assisterande översteprästen 

vilken i sin tur räckte den till översteprästen. Efter läsning-
en tryckte översteprästen rullen m

ot sitt bröst och sa ”M
er 

än vad ni har hört står skrivet här.”
3 N

är tem
plet raserades 

år 70 efter K
ristus stärktes textens ställning i den judiska 

1. Se G
am

ble 1995, s 44–47 för en beskrivning av fram
ställningen av båda 

dessa m
aterial. 

2. G
am

ble 1995, s 47. 
3. Schiffm

an 1999, s 42. 

gem
enskapen, som

 än idag bevarat rullen som
 de heliga 

skrifternas huvudform
at i synagogan. 4

D
et fanns em

ellertid redan under antiken ett alternativt 
form

at: kodexen. D
en skapades genom

 att m
an skar sön-

der en bokrulle till m
indre sidor, som

 m
an sedan band sam

-
m

an i ryggen – det vill säga som
 en m

odern bok. 5 D
enna 

teknologi användes för anteckningar och andra typer av 
brukstexter, m

en som
 professor H

arry Y. G
am

ble konsta-
terar betraktade varken rom

are, greker eller judar en text 
m

ed detta form
at som

 en riktig bok. 6 
D

et är därför anm
ärkningsvärt att kyrkan om

edelbart 
anam

m
ade kodexen som

 sitt form
at. 7 M

an fanns i en helle-
nistisk kultur som

 såg ner på kodexen, och hade sina rötter 
i en judisk gem

enskap där Torah-rullarna vördades – ändå 
skrev m

an sina heliga texter i dessa för om
givningen prim

i-
tiva anteckningsblock. Inte bara paulinska brev och berät-
telser om

 Jesus, utan även psaltarverser och själva Torahn. 8 
Skillnaden m

ellan kyrkan och dess om
givning är i detta 

avseende tydlig. A
ntika textfynd från före 300-talet utgörs 

till 98%
 av rullar. A

v fynden från det andra århundradet ef-
ter K

ristus består 94%
 av rullar och endast sex procent av 

kodexar. M
en de kristna textfynden från sam

m
a århund-

4. Y
oung 2002 (1997), s 13. 

5. Se H
urtado 2006, s 83–89 för tillverkning av kodexen. 

6. G
am

ble 1995, s 49. 
7. T

he B
irth of the C

odex av C
olin H

. R
oberts och T. C

. Skeat från 1983 
är standarverket när det gäller skiftet från rulle till kodex under senantiken, 
inklusive kyrkans tidiga anam

m
ande av kodexen. I det följande använder 

jag m
ig fram

för allt av två senare arbeten som
 bygger vidare på m

en också 
utm

anar R
oberts och Skeat: B

ooks and R
eaders in the E

arly C
hurch (1995) 

av H
arry Y. G

am
ble och T

he E
arliest C

hristian A
rtefacts (2006) av Larry 

H
urtado.   
8. H

urtado 2006, s 53–61, särskilt s 57 och 59, sam
t s 69. 



18
19

rade utgörs till största delen kodexar. 9 A
tt det också finns 

också kristna bokrullar är inte överraskande m
ed tanke 

på den kulturella preferensen för rullar, m
en tendensen är 

ändå otvetydig: kyrkan avvek inte bara från om
givningen 

genom
 de heliga texternas budskap, utan också genom

 den 
m

ateriella form
 m

an gav dessa. 10 K
odexen var, som

 H
ur-

tado skriver, det första uttrycket för en distinkt kristen m
a-

teriell kultur. 11 D
e kristna var ”pocketens folk” snarare än 

bokens.
Frågan om

 hur och varför de kristna kom
 att göra ko-

dexen till sin blir så m
ycket m

er kom
plex om

 m
an betän-

ker att kyrkan växte fram
 som

 ett nätverk, spritt och bit-
vis löst sam

m
anfogat över stora geografiska och kulturella 

avstånd. Strukturerna var svaga, institutionerna få och det 
fanns ingen tydlig gem

ensam
 hierarki som

 kunde fatta nor-
m

erande beslut för kyrkan som
 helhet. 12 G

udstjänstens 
struktur, urvalet av kanon (de heliga skrifterna), form

ule-
ringen av trosbekännelserna: allt växte fram

 underifrån, 
och bottnade i olika försam

lingspraktiker som
 m

ed tiden 
vävdes sam

m
an. 13 A

nam
m

andet av kodexen skedde m
ed 

andra ord inte på order uppifrån, utan genom
 att olika 

kristna skrivare i skilda delar av det rom
erska im

periet fat-
tade sam

m
a kulturellt avvikande och aningen krångliga 

9. G
am

ble 1995, s 49; H
urtado 2006, s 44–49. M

argaret M
itchell konsta-

terar att 100%
 av papyrusfynden av evangelierna har varit från kodexar. 

Se M
itchell 2008, s 192.  

10. H
urtado m

enar textfynden indikerar att de kristna använde kodex-
form

atet i synnerhet för de texter som
 de betraktade som

 heliga. H
urtado 

2006, s 58. 
11. H

urtado 2006, s 60. 
12. Jfr H

urtado 2006, s 71. 
13. Se exem

pelvis Bradshaw
 2010 (1996) för detta utvecklingsm

önster 
när det gäller den kristna gudstjänsten. 

beslut: att skära sönder en bokrulle, binda sidorna till en 
kodex och i detta form

at skriva ner kyrkans texter.
Troligen sam

verkande flera faktorer till valet av form
at: 

praktiska fördelar och teologiska förutsättningar. M
en det 

om
edelbara och totala anam

m
andet av kodex-tekniken pe-

kar m
ot att en distinkt faktor gav kyrkans textproduktion 

denna form
. 

En populär teori har varit att ekonom
in var avgörande. 

K
odexform

atet m
edgav att m

an skrev på båda sidorna, och 
därm

ed sparade på det dyrbara pappret. Borde inte detta, 
har m

an tänkt, passa den tidiga kyrkan där ”inte m
ånga 

var förnäm
a”? (1 K

or 1:26) A
tt kyrkans m

edlem
m

ar kom
 

från lägre sociala skikt skulle också enligt denna teori inne-
burit att de föredrog den enklare, m

er vardagliga kodexen 
fram

för finkulturens bokrullar. Teorin visar på sam
ban-

det m
ellan m

aterialitet och identitet, m
en problem

et m
ed 

den är att den bygger på felaktiga föreställningar om
 såväl 

kodexen som
 teknologi som

 av kyrkans socio-ekonom
is-

ka sam
m

ansättning. T
ill att börja m

ed sparade kodexen 
långt m

indre papper än vad som
 antagits. M

an kunde vis-
serligen skriva på både fram

 och baksidan, m
en i gengäld 

krävde bindningen större m
arginaler. I slutändan sparade 

m
an cirka 25%

 papper, en vinst som
 m

åste vägas m
ot kost-

naden i både tid och m
aterial för att tillverka kodexen. 14 

M
en det som

 slutgiltigt underm
inerar denna teori är att 

de tidiga kristna textfynden inte är fram
ställda på ett sätt 

som
 indikerar att m

an försökt spara papper: Texten är av 
norm

al storlek, och så väl radavstånd som
 m

arginaler väl 

14. G
am

ble 1995, s 54f; H
urtado 2006, s 64, 83–89. Beräkningen går 

tillbaka på T. C
. Skeats artikel ”T

he Length of the Standard Papyrus R
oll and 

the C
ost-A

dvantage of the C
odex” från 1982.
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tilltagna. 15 Senare forskning har också visat att den tidiga 
kyrkan i socio-ekonom

iskt hänseende var en spegelbild av 
sam

hället i stort, och inte enbart bestod av m
änniskor från 

sam
hällets lägre skikt. 16 M

en trots att teorin är bristfällig 
påm

inner den oss om
 att kyrkans m

aterialitet är förbun-
den m

ed hennes identitet; dessa två form
ar och förutsätter 

varandra. Ett studium
 av m

aterialiteten blir därför en väg 
till identitetens djupa och m

est grundläggande skikt – m
en 

om
 vi m

issförstår den ena så är risken stor att vi m
isstar oss 

också om
 den andra.  

A
ndra föreslagna praktiska fördelar är att kodexar är 

lättare att bläddra i, vilket återspeglar det tidigkristna bi-
belbruket där korsreferenser m

ellan G
am

la och N
ya testa-

m
entet spelade en stor roll. M

en även detta är en tveksam
 

förklaringsm
odell. För det första rym

de ingen kodex un-
der de första århundrandena hela G

am
la eller N

ya testa-
m

entet, och för det andra är en kodex utan sidnum
rering, 

styckes- eller kapitelindelning inte särskilt enkel att hitta 
i. 17 Som

liga har i stället m
enat att kodexens attraktion låg i 

att den var enklare att hantera, eftersom
 de var m

indre och 
kunde brukas av en hand snarare än två. M

en m
ot detta 

har invänts att rullarna faktiskt inte var så värst skrym
-

m
ande; ungefär storleken av en vinflaska, enligt någons 

beräkning. 18 M
oderna föreställningar om

 rullens förm
enta 

krånglighet påverkas av att vi idag är så vana vid kodexen.
D

et fanns em
ellertid en praktisk fördel m

ed kodexen 
som

 noterades redan i sam
tiden. Ett av de första tecknen på 

kodexen används för litteratur, och inte bara för ekonom
is-

15. R
oberts 1970, s 58. 

16. M
eeks 2008, s 156–159. 

17. G
am

ble 1995, s 56.
18. H

urtado 2006, s 67. 

ka noteringar eller m
innesanteckningar, är från det första 

århundradet. D
en rom

erske poeten M
artialis (ca 40–100) 

rekom
m

enderade då att de som
 vill ha m

ed sig hans dik-
ter på resa införskaffade de sm

å häften (m
em

brana) som
 

passar den som
 är på resande fot. 19 H

är finns en uppenbar 
koppling till den tidiga kyrkans sociologi, vars ledarskap 
under de första årtiondena var resande: apostlar, evangelis-
ter och profeter som

 rörde sig över stora geografiska om
-

råden. D
essa resenärer torde ha uppskattat de m

indre och 
behändiga kodexarna för de texter de behövde släpa m

ed 
sig över land och hav. T

ill denna grupp hörde också Paulus, 
som

 ju talande nog ber T
im

oteus att ta m
ed sig hans m

em
-

branas (2 T
im

 4:13). 20  
I kraft av sin ungdom

 var kyrkan inte bunden av den tra-
ditionella teknologin när det gäller bokproduktion. M

an 
kunde fördom

sfritt jäm
föra de två till buds stående m

odel-
lerna – rulle och kodex – och låta praktiska faktorer spela 
en roll för avgörandet. D

et är m
öjligt att en lägre kostnad 

och större enkelhet hade viss betydelse för valet, och inte 
m

inst då det faktum
 att kodexen läm

pade sig särskilt väl 
för transport. A

tt det rörliga ledarskapet föredrog denna 
teknologi påverkade säkert försam

lingarna, som
 i m

ånga 
fall torde fått sina skrifter via dessa resande förkunnare. 
M

en om
 praktiska skäl var den grundläggande orsaken 

borde utvecklingen ha gått gradvis från bokrulle m
ot ko-

dex, allteftersom
 fördelarna blev uppenbara för allt fler. 

M
en nu syns ingen sådan utveckling, utan kodexen dom

i-

19. G
am

ble 1995, s 52. 
20. Paulus författarskap till 2 T

im
oteusbrevet är om

tvistat bland exegeter, 
m

en oavsett om
 det är skrivet av aposteln själv eller en lärjunge till honom

 så 
är kopplingen m

ellan hans verksam
het och användandet av kodexar (häften, 

m
em

branas) intressant och talande. 
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nerar från början. D
et tyder på ett om

vänt förhållande: en 
första im

puls som
 gjorde kodexen till den föredragna tek-

nologin, och som
 de praktiska fördelarna sedan bidrog till 

att m
an höll fast vid. 

D
en orsak som

 föreslagits, och som
 det föreligger något 

som
 liknar vetenskaplig konsensus kring, är att det fanns 

en förlaga som
 de första skrivarna im

iterade. En text el-
ler textsam

ling sam
lad i en kodex som

 blev norm
ativ – till 

innehållet, m
en också när det gäller själva form

en. 21 V
ilken 

denna första norm
ativa text var råder det em

ellertid delade 
m

eningar om
. D

et m
est övertygande förslaget till dags dato 

är att den bestod av Paulus sam
lade brev. D

essa är de äldsta 
kända kristna texterna, och de fick tidigt en kanonisk sta-
tus i den unga kyrkan. 22 En sam

ling m
ed alla Paulus brev 

är känd redan från 100-talet, och som
 G

am
ble visar rym

s 
en sådan inte på en rulle – m

en därem
ot i en kodex. V

il-
jan att föra sam

m
an alla breven i en enhet m

otiverar alltså 
det om

edelbara skiftet till denna oortodoxa teknologi, som
 

tack vare sina praktiska fördelar sedan blev norm
 i den ti-

diga kyrkan. 23 M
en även om

 valet av form
 var baserat på 

praktiska överväganden så gäller fortfarande den princip 

21. Teorins upphovsm
an är R

oberts, som
 i artikeln ”T

he C
odex” från 

1954 föreslår att förlagan är M
arkusevangeliet, nedtecknat som

 m
innes-

anteckningar från Petrus redogörelse i R
om

 på en enkel kodex. G
am

ble 
underkänner tanken om

 att detta skulle vara förlagan, m
en håller m

ed om
 

principen. G
am

ble 1995, s 58: ”there m
ust have been a decisive, precedent-

setting developm
ent in the publication and circulation of early C

hristian lite-
rature that rapidly established the codex in C

hristian use, and it is likely that 
this developm

ent had to do w
ith the religious authority accorded to w

hatever 
C

hristian docum
ent(s) first cam

e to be know
n in codex form

”. 
22. Se exem

pelvis 2 Pet 3:15–16. 
23. Se G

am
ble 1995, s 58–66. H

urtado stödjer G
am

bles tes, m
en redovi-

sar även kritik av den. H
urtado 2006, s 73f.

som
 m

edieforskaren M
arshall M

cLuhan form
ulerade på 

1960-talet: T
he m

edium
 is the m

essage. V
alet av form

, m
e-

dium
, säger något om

 identiteten hos den grupp som
 gjorde 

kodexen till sin. K
odexen betraktades inte som

 en riktig 
bok i antiken, och läm

pade sig än m
indre för helig skrift 

– att skriva Torahn i en kodex hade varit helgerån för en 
sam

tida jude. 24 M
en den unga kyrkan lät sig inte hindras, 

och m
otiverades dessutom

 att anam
m

a kodexen av något 
så trivialt som

 utrym
m

esskäl. Strävan att få plats m
ed alla 

brev i en volym
 var tillräckligt för att överge den traditio-

nella, heliga rullen. D
ärför m

åste detta teknologiska skifte 
förstås m

ot en vidare teologisk horisont. 
I den en judisk m

iljö ur vilken kyrkan föddes om
gavs 

bokrullen av en aura av helighet. D
en paraderades i litur-

gin m
ed en status som

 närm
ast m

otsvarade gudabilden i 
ett hedniskt tem

pel. 25 Präktiga rullar passar för parader, 
m

en det gjorde knappast en kodex – det vore ungefär som
 

att någon idag skulle bära en pocketbok eller ett kollegie-
block i procession. D

ärför säger skiftet till kodex något om
  

Bibelns status i den tidiga kyrkan. N
är Papias (ca 70–150), 

biskop i den unga kyrkan, kom
m

enterar vilken betydelse 
de skrifter som

 vi känner som
 Bibeln hade för honom

 säger 
han: O

m
 det kom

 någon som
 känt de gam

le frågade jag 
dem

 om
 de gam

les ord: ”V
ad sade A

ndreas, Petrus, Fi-
lippos, Tom

as, Jakob, Johannes, M
atteus eller någon 

annan av H
errens lärjungar. Eller vad sade A

ristion 
och presbytern Johannes, H

errens lärjungar?” Ty jag 

24. R
oberts 1970, s 76.

25. Y
oung 2002 (1997), s 13. 
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antog att bokkunskap inte skulle vara lika nyttig för 
m

ig som
 en ännu levande stäm

m
a. 26

Papias vill höra om
 Jesus, m

en föredrar att lyssna till apost-
larnas lärjungar fram

för att läsa om
 det i en bok. D

en 
skrivna texten har inget egenvärde för honom

, tvärtom
. 

H
är finns m

ed andra ord ingen helig bok, utan boken är 
sekundär i relation till det m

untliga vittnesbördet. D
et 

som
 skett kan också beskrivas som

 att uppenbarelsen av 
O

rdet själv – Jesus K
ristus – relativiserat det skrivna ordet. 

Texterna är vittnesbörd om
 K

ristus, m
en de är inte längre 

heliga i sig själva. D
etta är den teologiska förutsättningen 

för kyrkans val av kodexen som
 form

at. Texternas roll i 
gudstjänsten var att vara vittnesbörd, inte kultförem

ål. 27 
Platsen som

 kultförem
ål intogs snarare av nattvarden, den 

fysiska närvaron av K
ristus själv. 28 

D
et är också värt att betänka att kodexen var form

atet 
för brukstexter och m

anualer i den antika världen. H
är 

finns ytterligare en nyckel till att förstå kodexens plats i den 
tidiga kyrkan. D

e texter som
 vi känner som

 N
ya testam

en-
tets var skrivna in i försam

lingssituationer, och de fortsatte 
att ha den rollen i den tidiga kyrkan. I synnerhet Paulus 
brev var praktiska böcker för vardagsbruk i försam

ling-
arna. 29 Försam

lingsm
anualer, kort och gott, en genre som

 
läm

pade sig för kodex. 

26. Eusebius 1995, III:39. 
27. K

anske är detta ett skäl till att skrivarna i tidiga kyrkan inte alltid 
övertog den m

etodiska noggrannhet som
 präglade deras judiska kollegor, 

utan tog sig friheter att ibland ändra enskilda ord eller lägga till avsnitt och 
form

uleringar. Jfr Ehrm
an 1993.      

28. Y
oung 2002 (1997), s 15f. 

29. G
am

ble 1995, s 66. 

Från 300-talet började den antika världens preferenser 
långsam

t skifta från bokrulle till kodex. G
ivetvis var kyr-

kan en bidragande orsak till detta eftersom
 hon nyttjade 

kodexen och nu fick status som
 statskyrka. 30 M

en från bör-
jan var de kristnas bruk av kodexen ytterligare en sak som

 
gjorde dem

 till avvikare. D
et var troligen inte viljan att av-

vika som
 i sig m

otiverade anam
m

andet av kodexen, m
en 

det avskräckte uppenbarligen inte heller. K
yrkan uppfatta-

de sig som
 m

otkultur: i världen, m
en annorlunda. K

odexen 
blev ett m

ateriellt uttryck för hennes annorlundaskap. 31 

M
edeltiden: S

kriptoriernas spiritualitet 
 

En kultur form
as av sina klassiker, och m

ed tiden såg 
kyrkan behovet av en norm

erande och tydligt definierad 
textsam

ling. En egen klassiker, i konkurrens m
ed greker-

nas H
om

eros och rom
arnas V

ergilius. 32 Bibeln växte fram
 

i gudstjänsten, utifrån de texter som
 lästes där, och dess 

gränser fastslogs definitivt på 300-talet. R
edan på 200-talet 

hade dock dess status som
 bok börjat stärkas, bland annat 

för att ögonvittnena nu befann sig på flera generationers 
avstånd. N

ya testam
entets texter hade redan från början 

varit vägledande och norm
ativa för den tidiga kyrkan; un-

der det tredje århundradet blev de definitivt helig skrift. 33 
G

enom
 kejsar K

onstantins om
vändelse åtnjöt kyrkan 

30. Brow
n 2007, s 179. 

31. M
itchell 2008, s 192; H

urtado 2006, s 79. 
32. D

etta är tem
at i Frances Y

oungs enastående B
iblical E

xegesis and the 
Form

ation of C
hristian C

ulture; se Y
oung 2002 (1997). 

33. Y
oung ser O

rigines författarskap och hans studier av Bibeln som
 ett 

viktigt uttryck för detta; Y
oung 2002 (1997), s 76–96



26
27

under 300-talet statliga privilegier i stället för trakasserier. 
K

onstantin byggde kyrkor och beställde biblar. N
u var det 

längre nödvändigt m
ed lätthanterliga utgåvor som

 ett re-
sande ledarskap enkelt kunde bära m

ed sig – och göm
m

a 
i förföljelsetid. Ledarskapet var num

era bofast, och Bibeln 
tillhörde den lokala försam

lingen. D
ess plats var gudstjäns-

ten, och den behövde inte flyttas näm
nvärt. N

u blev stor-
leken en fördel: det var exem

pelvis bra om
 den var lätt att 

läsa ur även då belysningen var dålig eller läsarens syn be-
gränsad. 34 D

essa praktiska förutsättningar i kom
bination 

m
ed ekonom

iskt understöd och textens status som
 helig 

bäddade för de m
agnifika bibelutgåvor som

 vi förknippar 
m

ed m
edeltiden. D

en första kända kodex som
 rym

de hela 
Bibeln tillverkades troligen i C

aesarea på 300-talet, och är 
num

era känd som
 C

odex Sinaiticus. Från 400-talet började 
texten få sällskap av konstfulla illustrationer. 35   

D
en gotiska invasionen av R

om
 år 410 signalerade det 

V
ästrom

erska rikets sönderfall. M
ed det försvann m

ycket 
av den m

ateriella basen för kultur och bildning i V
ästeu-

ropa. En institution stod em
ellertid kvar: den K

atolska 
kyrkan. U

nder m
edeltiden var hon navet för kultur och 

bildning i Europa. D
en viktigaste institutionen för bild-

ning inom
 kyrkan var i sin tur klostren, åtm

instone fram
 

till universitetens fram
växt på 1100-talet. 36 I enlighet m

ed 
den benediktinska klostertraditionen som

 dom
inerade i 

väst skulle m
unkarna vara bofasta i ett kloster (stabilitas) 

och ägna sina dagar åt bön och arbete – inte som
 två skilda 

34. Se Lam
b 1970 för Bibelns plats i den tidiga kyrkans gudstjänst.  

35. Brow
n 2007, s 179. 

36. D
etta innebar inte att enbart kyrkliga texter traderades och levade vi-

dare, utan genom
 klostren bevarades även den klassiska bildningen och dess 

texter. Se Leclercq 1982 (1961), s 112–150; Piltz 1998, s 17–19. 

aktiviteter, utan sam
m

anvävt. Bönen som
 ett arbete, arbe-

tet som
 en bön. K

lostren innehöll skriptorier, skrivarstugor, 
där m

unkarna arbetade m
ed att producera böcker genom

 
att skriva av för hand. D

enna verksam
het var både bön och 

arbete.  
Skriptorierna representerar en spiritualitet i den m

edelti-
da kyrkan. D

en m
ateriella basen för denna spiritualitet var 

den fysiska, konkreta boken – inte bara budskapet eller den 
inform

ation texten förm
edlade. V

arje utgåva var en unik 
inkarnation av frälsande ord. M

an läste och skrev, inte för 
att få kunskap, utan för att själva läsningen var frälsande. 
D

et handlade inte bara om
 att förstå texten m

ed huvudet, 
utan om

 att införliva orden, göra dem
 till en del av sig själv. 

Texten skulle form
a hjärtat och frälsa kroppen. D

etta var 
lectio divina – den gudom

liga läsningen. 37

Läsningen under m
edeltiden skedde, liksom

 under anti-
ken, m

ed läpparna och inte som
 idag m

ed ögonen. O
avsett 

om
 m

an läste offentligt eller privat så läste m
an högt och 

ljudade fram
 texten. Tyst läsning var inte okänd m

en ovan-
lig, och en konst som

 bem
ästrades av få. 38 D

etta gjorde 
själva läsandet till en fysisk aktivitet som

 involverade krop-
pen. Läkare kunde ordinera läsning till sina patienter som

 
m

otion, jäm
förbart m

ed en prom
enad eller en joggingtur. 

37. D
en klassiska studien av m

onastisk läsning är Jean Leclercqs T
he 

L
ove of L

earning and the D
esire for G

od från 1961. A
v stor betydelse är 

även Ivan Illichs In the V
ineyard of the Text (1993). 

38. V
ilket visas av A

ugustinus förvånade iakttagelse av biskop A
m

brosius 
tysta läsning; se B

ekännelser, bok 6, III. Före 700-talet skrevs orden sam
m

an 
i stället för att separeras m

ed m
ellanrum

, och det var då en hjälp att läsa högt 
för att ”låta örat bringa klarhet i vad som

 för ögat tedde sig som
 en fort-

löpande rad tecken”; M
anguel 2005, s 70; se även Illich 1993, s 86–91; C

arr 
2011 (2010), s 61–67. För en översikt över den tysta läsningens historia, se 
M

anguel 2005, s 61–76. Se även Fahlgren i denna volym
, s 140–42.    
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D
en som

 var sjuk orkade därem
ot inte att läsa: när Petrus 

V
enerabilis (ca 1094–1156) var så förkyld att han hostade 

så fort han öppnade m
unnen kunde han varken läsa offent-

ligt eller för sig själv i sin cell. 39 Ä
n större ansträngningar 

var förknippade m
ed att skriva. Som

 en m
unk form

ulerade 
det på 700-talet: ”Ingen kan ana vilka m

ödor som
 krävs. 

Tre fingrar skriver, två ögon ser. En tunga talar, hela krop-
pen sliter.”

40 G
enom

 dessa ansträngningar inkorporerades 
texten, och blev till ett m

ed den som
 läste och/eller skrev. 41 

D
en fysiska läsningen borgade för kroppens frälsning. A

n-
strängningarna gjorde att läsandet liknande en vandring, 
en pilgrim

svandring närm
are bestäm

t, genom
 boken. 42

Syftet m
ed läsningen var inte kunskap, utan vishet – vil-

ket var detsam
m

a som
 gem

enskap m
ed den K

ristus som
 

Paulus beskrivit som
 G

uds vishet (1 K
or 1:24). 43 H

ögläs-
ningen var en m

editatio, en m
editation över ordet. M

unken 
idisslade ordet, sm

akade på det, rullade det i sin gom
 som

 
en klunk vin. 44 D

et var inte bråttom
. M

ålet var läsandet i 
sig, inte att läsa färdigt. R

esultatet av denna fysiska, m
um

-
lande läsning var att orden satte sig både i m

uskelm
innet 

genom
 att de uttalades, och i hörselm

innet genom
 att de 

hördes. 45 G
enom

 den andliga läsningen ristades skriftens 
ord i m

unkens hjärta. 
Böckerna som

 lästes och fram
ställdes i klostren bestod 

av pergam
ent tillverkade av djurhudar. Texten var vackert 

39. Leclercq 1982 (1961), s 15–17. 
40. C

iterat i M
anguel 2005, s 73. 

41. Illich 1993, s 54.
42. Jfr Illich 1993, s 63. 
43. Illich 1993, s 8–13. 
44. Leclercq 1982 (1961), s 72f; Illich 1993, s 54–57; G

riffiths 1999, s 92f. 
45. Leclercq 1982 (1961), s 73. 

kalligrafisk, och sm
yckad m

ed sym
boler och bilder. M

ate-
rialet och skrivarens konstfärdighet sam

verkade i ett re-
sultat som

 bokstavligen strålade. A
tt se en sådan bok är 

jäm
förbart m

ed att stå i en gotisk katedral när solen skiner 
genom

 kyrkfönstren. 46 D
et var en frälsande m

aterialitet; en 
form

 som
 återspeglade läsarens förväntning på boken. D

en 
strålade eftersom

 det var G
uds ord, och den skulle få läsa-

ren att själv stråla. 
U

nder senm
edeltiden växte skolastiken fram

. D
en utgick 

inte från klostren, utan från de universitet som
 började 

ta form
 i anslutning till städernas katedraler. Ä

ven denna 
kultur kretsade kring boken, m

en på ett annat sätt. M
an 

ställde frågor till texten (quaestio), och sökte distinktioner 
och definitioner. 47 D

et var en annan slags läsning, en som
 

gav större utrym
m

e åt förnuftet och logiken, och som
 m

yn-
nade ut i sum

m
or, system

atisk-teologiska utläggningar. 
U

nder skolastikens genom
brottssekel, 1100-talet, varnade 

m
onastiskt skolade teologer, som

 Bernard av C
lairvaux 

(1090–1153) och H
ugo av St. V

ictor (1097–1141), för ris-
ker na m

ed denna nya läsning. D
en skolastiska läsningen 

riskerade prem
iera kunskap om

 texten fram
för kärleken 

till den, sa m
an. Faran var en bildning där studenterna var 

m
er angelägna om

 att bem
ästra de heliga texterna än att 

införliva dem
. 48 

Fram
växten av den skolastiska läsningen hörde sam

m
an 

m
ed förändringar i bokens m

aterialitet. H
är syns m

ed and-

46. Illich 1993, s 17f. 
47. För en definition och beskrivning av den skolastiska m

etoden,  
se Leclercq 1982 (1961), s 2. Se även Piltz 1998. 

48. D
essa varningar återklingar hos såväl Leclercq som

 Illich, se Leclercq 
1982 (1961), s 199–202 och Illich 1993, s 74–92. Påve Benedikt X

V
I har lyft 

fram
 förtjänsterna m

ed båda dessa typer av läsningar, se Benedikt X
V

I 2009.  
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ra ord åter ett sam
band m

ellan kyrklig identitet och skrift-
lig m

aterialitet. U
nder 1100-talet kom

 den kinesiska tekni-
ken för papperstillverkning till Europa, och vid sam

m
a tid 

lyckades m
an även ta fram

 ett billigare bläck. D
etta m

ins-
kade kostnaderna för bokproduktion avsevärt, vilket m

öj-
liggjorde en ökad nyproduktion av skrifter. 49 A

tt våga sätta 
pennan till en pergam

entsbok bestående av hudar från en 
m

indre hjord får för att form
ulera sina egna tankar kräver 

både ställning och status. D
å var det tryggare att skriva av 

en etablerad klassiker, eller att m
öjligen kom

m
entera en. 

Skolastiken byggde på m
er texter av fler författare; en stör-

re självständighet eller, om
 m

an så vill, individualism
. Ä

ven 
de skolastiska teologerna gick i dialog m

ed klassikerna – 
Bibeln, kyrkofäder, A

ristoteles – m
en slutresultatet var en 

sum
m

a, en egen syntes. På klostren undervisade m
ästaren 

sina lärjungar genom
 att rad för rad kom

m
entera en aukto-

ritativ text som
 låg uppslagen fram

för honom
. Bibeln eller 

den andliga klassikern var lärarens enda m
anus. U

niversi-
tetets föreläsare undervisade därem

ot utifrån sina egna an-
teckningar. 50 

A
ndra tekniska förändringar av boken vid denna tid var 

utvecklingen av alfabetiserade index sam
t rubriker och 

styckesindelningar av 
texterna. 

D
etta 

underlättade 
och 

uppm
untrade till en ”random

 access” av texterna. D
et vill 

säga, läsaren behövde inte tillägna sig en text genom
 att läsa 

den från början till slut, utan kunde m
ed hjälp av index och 

rubriker slå och bläddra i boken utifrån vad han eller hon 

49. Illich 1993, s 113: ”Scholastic studies could hardly have com
e into 

vogue w
ithout the new

, cheap, light w
riting surface, nor w

ithout the general 
availability of m

ordant ink.” 
50. Illich 1993, s 91. 

ville ha ut av den. 51 M
ålet för den m

onastiska läsningen var 
läsarens förvandling. I den skolastiska läsningen fanns en 
uppenbar risk att detta m

ål skym
des av andra saker, som

 
m

ålet att vinna en debatt eller presentera vattentäta argu-
m

ent. A
tt denna läsning oftare utövades tyst, i huvudet, i 

stället för som
 tidigare halvhögt förstärkte intrycket att det 

var en läsning för huvudet snarare än för kroppen. 52 
Filosofen och kulturhistorikern Ivan Illich har beskrivit 

den förändring som
 inleddes m

ed skolastiken som
 ett skifte 

från bok till text. Skolastikens bok var inte ett dyrbart stor-
verk, m

ödosam
t tillverkat i klostrets skriptorium

. D
en var 

enklare, billigare och till och m
ed portabel. D

etta m
edförde 

att texten, inte boken, ställdes i centrum
 – författarens tan-

kar, inte de frälsande orden vackert tecknade på pergam
ent. 

Texten underordnades läsaren som
 nu kunde ha boken till 

hands och slå i den efter kynne och behov. 53 D
ärm

ed förlo-
rade boken något av sin sakram

entala kvalitet. 
Läsningens privatisering och m

assproduktionen av tex-
ten gick hand i hand. D

en nya layouten gynnade tyst läs-
ning eller till och m

ed översiktlig scanning av texten. H
ög-

läsningen hade gett även den enskilda läsningen en slags 
social kvalitet. O

ftast var det ju någon m
er som

 hörde, och 
även om

 läsaren var ensam
 påm

indes hon av ljudet om
 att 

hon hade sällskap av boken. D
en tysta läsningen var m

er 
privat. D

en pågick inom
 läsaren, och hade i m

indre grad 
form

en av ett sam
tal m

ed texten. 54 Läsaren var ensam
 m

ed 
sin egen bok. D

et nya, tunnare pappret tillsam
m

ans m
ed 

51. Illich 1993, s 81, 96, 100–107; C
lanchy 2007, s 201. 

52. Illich 1993, s 86–91. 
53. O

ng 1990, s 142. 
54. Illich 1993, s 94; se även C

lanchy 2007, s 197; C
arr 2011 (2010), 

s 66f. 
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utvecklingen av ett böjbart om
slag gjorde det m

öjligt att 
skapa en bok som

 kunde öppnas helt i handen, snarare än 
på en stödjande m

öbel som
 exem

pelvis en am
bo. Teknik 

och pris sam
verkade alltså till att boken privatiserades, och 

en ny slags läsare började ta form
.

R
eform

ationen: B
öcker till alla! 

D
et som

 på ytan kan se ut som
 en revolution är ofta 

kulm
en av en lång process. N

är det gäller boken gav ny 
teknologi nya förutsättningar och im

pulser redan från 
1100-talet. Sam

tidigt levde traditionella form
er och ideal 

kvar: skriptorierna och praktfulla handskrifter som
 ägdes 

av institutioner som
 kyrkor eller kloster, och gjordes till-

gängliga genom
 högläsning. Förändringarna syntes främ

st 
i städerna, bland universitetens skolastiker och renässan-
sens urbana m

edelklass. 55 M
en genom

 1400-talets tekniska 
genom

brott, G
utenbergs tryckpress, spreds och förstärktes 

de tendenser som
 1100-talets innovationer gett upphov till. 

Böckerna blev ännu fler, ännu billigare, ännu lättare att 
läsa och ännu enklare att hantera. 

Johann G
utenbergs (ca 1395–1468) bidrag till boktryck-

arkonstens utveckling var tillverkningen av bokstavstyper i 
m

etall. D
essa kunde kom

bineras på olika sätt för att skapa 
den sida som

 skulle tryckas. A
tt sätta sam

m
an en boksida 

var fortfarande tidsödande, m
en när typerna väl var på 

plats kunde sidan tryckas i otaliga exem
plar. 56 U

pprepning 

55. C
lanchy 2007, s 194f, 202f. 

56. Se H
ellinga 2007, s 208–211 för trycktekniken och G

utenbergs bidrag 
till den. 

är teknikens kärna. Boken var det första m
assproducerade 

förem
ålet, och bokproducenter förm

ådde nu äntligen m
öta 

renässansens stora efterfrågan på böcker. 57

K
valitén var enastående och im

ponerande även på de 
m

est kräsna konsum
enter. Efter att ha sett några tryckta 

sidor ur en tidig version av G
utenbergs Bibel skrev en hän-

förd Enea Silvio Piccolom
ini (1405–64) – den fram

tida på-
ven Pius II – till en kardinal: 

Jag såg inga fullständiga Biblar m
en jag såg ett antal 

sm
å fem

sidiga häften av flera av Bibelns böcker m
ed 

m
ycket tydliga och prydliga bokstäver och helt felfria, 

som
 Ers Em

inens skulle ha kunnat läsa utan ansträng-
ning och utan glasögon. Flera vittnen berättade att 
158 exem

plar var färdiga, andra säger att det fanns 
180. […

] Jag ska göra m
itt bästa för att få en av dessa 

Biblar levererad för försäljning och köpa ett exem
plar 

åt er. M
en jag fruktar att det är om

öjligt, både på 
grund av avståndet och på grund av att det lär finnas 
kunder som

 är redo att köpa dem
 redan innan de är 

färdiga. 58 

Brevet lyfter fram
 tre saker som

 präglade den nya bokpro-
duktionen, och som

 gjorde den till en sådan succé: kvalitén, 
m

ängden och den stora efterfrågan. 
D

en nya tekniken bidrog ytterligare till att förändra för-
hållandet m

ellan bok och text, och m
ellan text och läsare. 

A
bboten Petrus V

enerabilis hade sagt om
 handskrivarens 

arbete: ”Sidorna plöjs av de gudom
liga bokstäverna och 

57. M
cLuhan 2001 (1964), s 173.

58. C
iterat i M

anguel 2001, s 177f. Brevet är från år 1455. 



34
35

G
uds ord planteras i pergam

entet, för att m
ogna till säd i 

form
 av fulländade böcker.”

59 I boktryckarkonstens tide-
varv var det inte längre skrivarens m

öda utan en anonym
 

m
askin som

 fyllde sidorna m
ed text. Boken som

 läsaren 
fick i sin hand var inte det unika resultatet av en persons 
hantverk, utan ett av tusentals identiska exem

plar. Boken 
blev m

indre personlig, m
er av en bruksvara och definitivt 

m
indre sakram

ental.
Snart fanns tryckpressar över hela Europa, och m

el-
lan år 1460 och 1500 trycktes här fler böcker i Europa än 
vad som

 producerats av skrivare under hela m
edeltiden. 60 

Innovationshastigheten när det gäller innehållet var dock 
begränsat: fortfarande ansträngde m

an sig att im
itera de 

handskrivna 
m

anuskripten, 
och 

de 
flesta 

böcker 
som

 
trycktes var kyrkliga, m

est av allt biblar. Fram
ställningen 

av böcker var alltså fortfarande en verksam
het i hög grad 

knuten till kyrkan. M
en även om

 kyrkan drog nytta av 
m

öjligheten att m
assproducera böcker, så gjorde sam

tidigt 
det växande utbudet det svårare för den kyrkliga hierar-
kin att utöva censur. N

är bokproduktionen skedde lång-
sam

t, genom
 m

unkar och enskilda professionella skrivare, 
var det relativt enkelt att strypa produktionen av kätter-
ska skrifter. Bråkm

akare och reform
ivrare kunde sam

la en 
skara efterföljare, m

en hade sm
å m

öjligheter att sprida sitt 
budskap längre än vad den personliga karism

an nådde. D
e 

enda skriftliga spåren av upprorsm
akarna blev i slutändan 

kyrkliga dokum
ent som

 fördöm
de deras läror.

Boktryckarkonsten förändrade detta, och banade där-
m

ed 
väg 

för 
1500-talets 

protestantiska 
reform

ationer. 

59. C
iterat i C

lanchy 2007, s 195. 
60. Lindberg 2010, s 35; H

ellinga 2007, s 212–214. 

M
artin Luther betraktade den nya tekniken som

 en gåva 
från G

ud och det var ingen tillfällighet att hans reform
a-

tion, precis som
 boktryckarkonsten, började i Tyskland. 

Boktryckarna stod i kö hos Luther, redo att sprida hans 
nästa bästsäljare över Europa. Bara i hem

staden W
itten-

berg fanns sju tryckpressar som
 ägnade sig åt att trycka och 

sprida böcker från Luther och hans m
edreform

atorer. A
tt 

dessa skrev på folkspråket bidrog ytterligare till de nådde 
ut brett m

ed sitt budskap. Å
ren 1517–20 skrev Luther tret-

tio pam
fletter som

 publicerades av drygt tjugo tryckerier 
och tillsam

m
ans spreds i över trehundratusen exem

plar. 
H

an var sin tids dom
inerande publicist. Ä

ven om
 den K

a-
tolska kyrkan hade lyckats få tag på honom

, så hade han 
inte kunnat tystas. 61

Boktryckarkonsten bidrog till att den K
atolska kyrkan 

förlorade m
onopolet på kunskapsproduktion, och den 

m
öjliggjorde också en större m

ångfald inom
 Europa. M

en 
individen åtnjöt ännu inte denna m

ångfald. V
arje stat var 

fortfarande enhetlig, m
en kunde vara antingen katolsk, 

luthersk, anglikansk eller reform
ert. Fursten valde konfes-

sion för sin nation. Eftersom
 kunskapsproduktionen inte 

längre skedde i kloster innebar valet av en annan konfes-
sion än den katolska inte längre m

ed nödvändighet att m
an 

blev ett intellektuellt u-land. Tack vare universitet och bok-
förlag kunde även protestantiska länder hålla igång bild-
ning och kunskapsproduktion. Ö

vervakningen skedde nu-
m

era av staten, som
 var den instans som

 utövade censur. 62 
D

ärför räckte det inte m
ed en tryckpress för att överleva 

som
 reform

atorisk rörelse, utan det var nödvändigt att ha 

61. Lindberg 2010, s 34–36; Stark 2011, s 323f. 
62. van V

liet 2007, s 255–257. 
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den politiska m
aktens stöd. D

e reform
atoriska rörelser 

som
 inte fick stöd hos någon furste – som

 de anabaptistiska 
– levde fortfarande på villkor som

 liknade m
edeltidens he-

retiska grupper: både de själva och deras skrifter brändes 
på bål. 

D
en skriftliga m

aterialitet som
 boktryckarkonsten gav 

upphov till delade kyrkan i konfessioner – var och en ta-
lande nog representerad ny sorts text: en bekännelseskrift. 
Teologerna trätte om

 läran, och läran ham
nade i fokus. 

D
ärför är det inte förvånande att konfessionerna definiera-

des av bekännelseskrifter, eller att katekesen – en lärobok 
i teologi – blev den bok som

 fram
för andra förknippades 

m
ed dessa rörelser. 
Luther publicerade en översättning av N

ya testam
entet 

till tyska år 1522, och hela av Bibeln år 1534. I Sverige ut-
kom

 B
iblia thet är all then H

elgha Scrifft på sw
ensko år 

1541. M
ålgruppen var dock inte folk i gem

en, utan över-
sättningen var ett led i införandet av gudstjänsten på folk-
språket. Bibeln var ännu allt för dyr för att bli var m

ans 
egendom

. 63 D
enna roll fick i stället katekesen, som

 betrak-
tades som

 en koncis sam
m

anfattning av Bibelns lära. I hus-
förhörens Sverige var katekesen grunden för prästernas 
religiösa skolning av allm

änheten. 64 U
nder m

edeltiden för-
väntades folket kunna trosbekännelsen och ett antal cen-
trala böner, som

 Fader vår. N
u fanns en bok som

 de kunde 
förväntas äga och m

em
orera. Inte ytterligare böner eller 

from
hetstexter – även om

 Psalm
boken också var viktig i 

reform
ationstidens Sverige – utan en kort och enkel sum

-
m

a, en sam
m

anfattning av den kristna trosläran. G
enren 

63. Pleijel 1967a, s 13–16. 
64. Pleijel 1967b, s 72–79. 

var typisk för den skriftliga kultur som
 boktryckarkonsten 

skapade, och som
 präglade Europas reform

ationer. D
en 

tryckta boken var inte personligt präglad av en skrivare, 
och bestod inte heller av ett godtyckligt antal sidor som

 
behövde fyllas, exem

pelvis genom
 att m

an förde sam
m

an 
flera texter i en volym

. D
en tryckta boken var precis, slu-

ten och definitiv – precis som
 den rena läran, och dess tex-

tuella inkarnation katekesen. K
atekesen bestod av fakta: 

”direkta påståenden som
 skulle läras in, som

 rakt på sak 
och självtillräckligt lät förstå hur det förhöll sig inom

 ett 
givet om

råde”. 65 D
en form

ade en tro m
er inriktad på teo-

logisk precision och exakta form
uleringar än tidigare – inte 

bara för präster och utbildade teologer, utan genom
 den 

dem
okratisering av kunskap som

 den nya tekniken inne-
bar också för allm

änheten. K
atekesen var den nya skrift-

liga m
aterialitet som

 fram
för andra form

ade spiritualiteten 
i det lutherska Sverige. 66 

D
en nya tiden:   

Pietism
ens läsare och väckelsens kolportörer

Boktryckarkonsten m
öjliggjorde inte bara en stor produk-

tion och spridning av böcker, utan också en exakt återgiv-
ning av tabeller och bilder. D

en ökade precisionen var en 
förutsättning för 1600-talets vetenskapliga revolution och 
1700-talets upplysning. 67 M

en upplysningen var inte den 

65. O
ng 1990, s 155. M

ot dessa m
oderna ”fakta” ställer O

ng tal- och 
handskriftskulturers påståenden av ordspråksliknande slag, som

 inbjuder till 
ytterligare reflexion genom

 sin paradoxala karaktär. 
66. Pleijel 1967b. 
67. O

ng 1990, s 147. 
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enda m
odernitet som

 följde i spåren av boktryckarkonsten. 
En annan m

odern rörelse som
 m

öjliggjordes av den nya 
tekniken var väckelsen, som

 växte fram
 m

ed början i Tysk-
land på 1600-talet och därifrån spreds över världen.  

Böckers kulturella betydelse ligger inte bara i att de för-
m

edlar kunskap m
ellan författare och läsare, utan också i 

att de binder m
änniskor sam

m
an. En bok blir en gem

ensam
 

referenspunkt för dem
 som

 läst den, även om
 de aldrig träf-

far varandra personligen. N
ya böcker fortsätter sam

talet 
genom

 att direkt eller indirekt referera till redan existeran-
de böcker. På så sätt skapas ett nätverk av texter. Sådana 
nät bygger kulturer och subkulturer, där böckerna tjänar 
som

 kulturernas noder. D
enna typ av textuell gem

enskap 
kan kallas för litterära offentligheter. 68 

Sedan m
edeltiden har Europas akadem

iska värld varit en 
sådan sam

m
anflätad litterär offentlighet. U

nder 1700-talet 
växte det fram

 ytterligare offentligheter allt eftersom
 bok-

m
arknaden växte och gradvis blev m

er diversifierad, sam
-

tidigt som
 böckerna blev billigare och fler lärde sig läsa. 

Parallellt grundades tidningar där det offentliga sam
talet 

kunde föras i lite snabbare takt än genom
 böckerna. I Eu-

ropa knöts borgarklasserna sam
m

an i nätverk, som
 socio-

logen Jürgen H
aberm

as kallat ”borgliga offentligheter”. 
N

u växte också en ny sorts läsare växte fram
: en som

 inte 
läste om

 och m
em

orerade ett andligt verk, utan som
 läste 

brett och ständigt nytt. 69

D
et var inte bara upplysningsm

än och liberala borgare 
som

 förenades i litterära offentligheter av detta slag, utan 

68. Se Fleischer 2011, s 13f för inspirationen till detta resonem
ang.

69. van V
liet 2007, s 251. 

även väckelsens folk. 70 M
edan den borgliga offentlighetens 

m
än diskuterade sina läsefrukter i städernas kaffehus, m

öt-
tes väckelsens folk för att sam

tala om
 sin läsning i hem

-
m

en. A
tt det var boken som

 stod i centrum
 för och skapade 

väckelsens kultur blir tydligt inte m
inst i Sverige, där an-

hängarna fick beteckningen ”läsare”. 71 
V

äckelsen var ett uttryck för den m
ångfald som

 började 
växa fram

 i Europa, trots att staterna sedan reform
atio-

nen gjort sitt bästa för att hålla tillbaka den. I centrum
 för 

väckelsernas läskulturer stod på reform
atoriskt vis Bibeln, 

m
en läsarnas radikalitet visade sig i att de inte accepterade 

auktoritetens tolkning av bibelordet. I enlighet m
ed tron 

på ett allm
änt prästadöm

e läste och tolkade m
an själv, och 

lyssnade till och läste andra utläggare än den lokale präs-
ten. Pietism

ens pionjär Philipp Jacob Spener (1635–1705) 
gjorde konventikeln, den religiösa sam

lingen i hem
m

et, till 
rörelsens främ

sta praktik. H
är läste m

an och sam
talade om

 
Bibeln eller andra religiösa verk. V

äckelsen blev en litterär 
gem

enskap där m
änniskor bands sam

m
an genom

 en ge-
m

ensam
 läsning. 

V
äckelsens läsare var en del av det nya sam

hälle som
 

höll på och växa fram
; de var en m

odernitet. 72 Sam
tidigt 

fanns skillnader jäm
fört m

ed den urbana, borgliga offent-
ligheten. Läsarna läste självständigt, m

en åtm
instone under 

1700-talet och första halvan av 1800-talet knappast brett 
och ständigt nytt. Ä

ven om
 kostnaderna för böckerna gått 

ner kraftigt var de fortfarande en stor investering för de 

70. D
etta är en viktig poäng hos G

unnar H
allingberg, se H

allingberg 
2010. 

71. Term
en finns belagd första gången i ett religionsm

ål år 1761, och 
betecknar då herrnhutiska väckelserörelser. Jarlert 2001, s 73. 

72. H
alldorf 2012a, särskilt s 231–239, 313–317. 
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flesta m
änniskor – och väckelsen om

fattade inte bara den 
relativt välbeställda urbana m

edelklassen, utan bestod av 
ett bredare socialt spektra, inklusive m

änniskor m
ed knap-

pa resurser. 73 Bland annat därför läste m
an i stor utsträck-

ning om
 de böcker m

an hade tillgång till. M
en m

an läste 
flitigt: m

edan biskoparna uppm
anade försam

lingsborna 
att läsa något varje söndag, m

enade väckelsens folk att en 
daglig läsning var nödvändig – allra helst flera gånger per 
dag. 74 

D
essutom

 skilde sig själva läsakten, sättet m
an läste på, 

från läsningen i andra sam
m

anhang. D
et var varken det 

m
ekaniska pluggande som

 kännetecknade läsningen av 
katekesen, eller den borgliga upplysningens breda läsning i 
syfte att följa en debatt. V

äckelsens läsare läste begrundan-
de. D

e sam
talade m

ed texten, dels inom
 sig själva, dels m

ed 
andra. ”D

e gjorde det lästa till bön”, skriver kyrkohistori-
kern A

nders Jarlert, och idéhistorikern R
onny A

m
björns-

son fyller i: ”M
ålet var inte att lära sig Luther eller R

ose-
nius, m

ålet var att bli en Luther”. 75 H
är syns m

ed andra 
ord en slags läsning som

 liknar den m
edeltida lectio divina. 

En läsning vars m
ål är läsarens frälsning, inte kunskap om

 
det lästa. Sam

tidigt sker det inom
 den m

oderna individua-
lism

en ram
: läsaren läser själv, tolkar själv, och identifierar 

sig m
ed det lästa.

I början av 1800-talet bidrog den m
ekaniska tryckpres-

sen till att priserna för bokproduktion sjönk dram
atiskt. 76 

73. Se Feather 2007, s 244f för priset på böcker i relation till löneutveck-
lingen i 1700-talets Storbritannien. 

74. Jarlert 2001, s 73. 
75. Jarlert 2001, s 73; A

m
björnsson 2008, s 212f. 

76. Banham
 2007. För teknikens utveckling under 1800-talet ur svenskt 

perspektiv, se Lenham
m

ar 2003, s 306. 

Sam
tidigt innebar stadgandet av allm

än folkhögskola år 
1842 att läskunnigheten ökade. Sjunkande priser, m

ed ett 
breddat utbud som

 följd, sam
t ökad läskunnighet var m

a-
teriella förutsättningar för väckelsens expansion och diver-
sifiering under 1800-talet. D

en växte nu från ett kyrkligt 
randfenom

en till att bli en verklig folkrörelse. M
issions-

organisationer och skriftsällskap kunde översväm
m

a en 
m

arknad m
ed böcker. I Sverige skedde det genom

 bland 
annat E

vangeliska sällskapet, som
 från bildandet år 1808 

fram
 till 1814 delade ut nära 800

000 traktat. 77 D
et var 

under detta århundrade som
 Bibeln blev en folkbok. Å

r 
1883 lade Brittiska bibelsällskapet ner sitt arbete i Sverige 
efter att ha konstaterat uppdraget fullgjort: Bibeln fanns nu 
i snart sagt alla svenska hem

. 78 R
eligiösa sam

lingar utan 
präst var förbjudna fram

 till 1858, m
en 1812 års tryckfri-

hetsförordning gav en större frihet till det skrivna ordet. 
K

olportörerna blev väckelsens centralfigurer: kringvan-
drande skriftspridare som

 ofta passade på att säga några 
uppbyggliga ord i sam

band m
ed att de sålde eller delade ut 

sina skrifter. 79 
T

ill de centrala noderna den litterära offentlighet som
 

den tidiga svenska väckelsen utgjorde hörde Johann A
rndts 

Sanna kristendom
, John Bunyans K

ristens resa sam
t skrif-

ter av Luther. T
ill det kom

 sångböcker, som
 den herrnhu-

tiska M
ose och L

am
bsens visor. 80 R

adikalare pietistiska 
grupper läste också radikalare texter, som

 Jakob Böhm
e 

och K
onrad D

ippel. Ä
ven på 1800-talet var A

rndt, Bunyan 
och Luther gem

ensam
m

a referenspunkter i väckelsen, m
en 

77. Jarlert 2001, s 107f. 
78. Se Fahlgren i denna volym

, s 126. 
79. Se H

allingberg i denna volym
, s 96. 

80. Se t.ex. Lindgärde 1998; Lindquist 1939. 
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det skedde en diversifiering av väckelsen genom
 att distink-

ta frikyrkliga sam
fund och rörelser växte fram

: Baptist-
sam

fundet, M
etodistkyrkan, M

issionsförbundet, helgelse-
rörelsen, adventism

en, och så sm
åningom

 pingstväckelsen. 
Ä

ven på 1800-talet fanns det författarskap som
 om

fat-
tades m

ycket brett inom
 väckelsen: till de redan näm

nda 
kan C

.O
. R

osenius, D
w

ight L. M
oody och C

harles H
. 

Spur geon läggas. M
en sam

tidigt blir varje sam
fund och 

rörelse en egen offentlighet, m
ed sina särskilda texter. A

v 
stor betydelse blev också väckelsens m

ånga tidningar, m
ed 

den nyevangeliska P
ietisten som

 ledstjärna och föregånga-
re från 1842. 81 O

fta kom
 den litterära gem

enskapen först, 
och sedan, när den bundits sam

m
an tillräckligt starkt och 

fått tydliga konturer, skedde sam
fundsbildandet. V

äckel-
sens folk separerades genom

 att de började läsa olika tex-
ter, m

en förenades sam
tidigt över gränserna av de klassiker 

som
 de faktiskt delade. N

oterbart är att m
ånga klassiker 

hade sina rötter i den katolska traditionen, vilket gav väck-
elsen en vid ekum

enisk horisont. 82

V
äckelsen var alltså en del av den pluralism

 och folkbild-
ning som

 växte fram
 i Europa från 1700-talet. D

en m
öj-

liggjordes genom
 att utbudet av texter breddades och blev 

billigare, sam
tidigt som

 läskunnigheten ökade. Boken och 
tidningen var läsarnas centrala m

edia, den frälsande m
a-

terialitet som
 både fostrade deras from

het och band dem
 

sam
m

an. 

81. För översikt, se Lenham
m

ar 1981 eller Lenham
m

ar 2003. 
82. D

etta gällde bland annat Johann A
rndt, vars Sanna kristendom

 i hög 
grad var ett kom

pendium
 av m

edeltida uppbyggelselitteratur. M
en även 

1400-talsm
unken T

hom
as a K

em
pis lästes, liksom

 senare katoliker som
 den 

franske kvietisten m
adam

e G
uyon. 

S
kärm

ens folk?

V
ar befinner vi oss idag? K

an ovanstående vandring genom
 

historien hjälpa oss att orientera oss i nuet? Steiners ”T
he 

End of Bookishness” skrevs år 1988 i ljuset av hur det rör-
liga bildm

ediet ersatte boken. N
u är trium

fen total genom
 

att även text – inklusive böcker och tidningar – förm
edlas 

och konsum
eras på skärm

 via teknologi som
 internet, da-

torer, sm
arta telefoner och läsplattor. 

G
runden för den elektroniska publikationen är separa-

tionen av texten från dess m
ateriella form

. D
en digitala 

texten existerar inte i fysisk form
, utan som

 en kod av ettor 
och nollor. D

en fram
bringas som

 pixlar på en skärm
 – på 

en dator eller en läsplatta – m
en så snart jag kopplar ner 

eller stänger dokum
entet, så försvinner texten – för att 

återskapas nästa gång jag öppnar det. 83 D
et finns ingen sta-

bil m
aterialitet. H

är kulm
inerar m

ed andra ord den utveck-
ling som

 Illich m
enar startade på 1100-talet: skiftet från 

bok till text. N
um

era existerar texter oberoende av böcker. 
K

ristna har inte gjort uppror m
ot utvecklingen och nos-

talgiskt försökt vrida klockan tillbaka. T
värtom

 visar un-
dersökningar att läsare inom

 kyrkan använder den nya 
teknologin i högre grad än m

änniskor utanför. 84 M
en vad 

betyder skiftet från bok till skärm
 för den religiösa läsning-

en och för kyrklig identitet? I det följande tas tre aspekter 
upp: betydelsen av textens förändrade m

aterialitet, föränd-
ringen av själva läsakten sam

t slutligen förlusten av boken 
som

 kulturskapande nod.    

83. Ett insiktsfullt sam
tal om

 detta förs av Erik Schüldt och Per Johansson 
i Sveriges R

adios program
 ”M

änniskan &
 M

askinen”, del 1: M
inne (utsänt 

5 septem
ber 2012). Program

m
et finns tillgängligt på http://sverigesradio.se/

sida/avsnitt/1977?program
id=767

84. ”R
eading H

abits in a D
igital W

orld”, 2013. 
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N
är det gäller textens m

aterialitet har den kärleksfullt 
tum

m
ade bibeln varit en given inventarie i väckelsehem

-
m

et. D
en har varit grunden för personlig läsning och an-

dakt, och fått följa m
ed till gudstjänst och bibelstudier för 

att läsaren ska kunna följa predikantens utläggningar. O
fta 

finner m
an dessa biblar fulla av understrykningar och an-

teckningar. V
äckelsens läsare har ett affektivt, djupt per-

sonligt förhållande till sin bibel. D
en hanteras m

ed varsam
-

het, och att bläddra i den är inte bara att bli varse den stora 
frälsningshistorien utan också – genom

 anteckningar och 
noteringar – den enskildes andliga historia. Ett bibelord 
som

 uppfattats som
 särskilt viktigt i ett skede av livet, el-

ler ett noterat datum
 för om

vändelse, en andlig erfarenhet 
eller ett viktigt beslut. Frikyrkorna har i de flesta fall ingen 
utvecklad sakram

ental teologi, m
en den fysiska bibeln har 

fungerat närm
ast sakram

entalt i denna tradition – som
 en 

frälsande m
aterialitet.

Texten på skärm
en har ingen historia. D

en uppstår i var-
je nu som

 den öppnas. D
en elektroniska texten bär inte på 

fysiska m
innen: den slits inte, och den är inte nödvändigtvis 

knuten till en viss m
askin, utan kan öppnas på olika dato-

rer och läsplattor. D
et är krångligare – dock inte om

öjligt 
– att göra personliga noteringar i den. 85 D

en elektroniskt 
genererade texten är anonym

, något som
 förstärks av att 

dess m
edium

 är en m
askin. 

D
en tryckta Bibeln är inte utrotningshotad, m

en de elek-
troniska alternativen blir allt vanligare och utgör en allt 
viktigare grund för religiösa praktiker. En av de m

est po-
pulära är bibelappen Y

ouV
ersion, som

 inte bara erbjuder 
Bibeln i m

obilen, utan även bibelläsningsplaner, dagliga 

85. O
m

 annotering av e-böcker, se Jacobs 2011, s 64–67. 

bibelversar och bibelutläggningar. D
en har i skrivandets 

stund laddats ner 132 m
iljoner gånger. 86 Skiftet från bok 

till skärm
 innebär m

ed andra ord inte nödvändigtvis att Bi-
beln som

 text överges. M
en genom

 att Bibeln som
 objekt 

inte längre har en given plats förlorar väckelsen ett av de 
viktigaste m

ateriella uttrycken för sin kultur och from
het. 

V
äckelsefolkets kärlek till Bibeln har inte bara varit kärlek 

till en viss inform
ation, utan också en konkret kärlek till en 

fysisk bok – en bok som
 kunnat översköljas m

ed öm
hetsbe-

tygelser av olika slag. Ä
r det lika naturligt för den troende 

att kyssa skärm
en m

ed bibelordet på, som
 det är att kyssa 

den tryckta bibeln? 
D

en andra förändringen gäller själva läsandet. Ä
r den 

typ av religiös läsning som
 präglat väckelsen och andra de-

lar av kyrkan – en form
 av lectio divina – m

öjlig på skärm
? 

M
ålet m

ed den m
edeltida religiösa läsningen var m

ännis-
kans transform

ation och frälsning, inte bara intellektuell 
kunskap om

 texten. På internet står i stället inform
ationen 

i centrum
 – m

en även detta leder, visar det sig, till en slags 
transform

ation. 
D

et fantastiska m
ed internet är att det inte bara är en 

text, utan ett stort antal sam
m

anlänkade texter. D
et inne-

bär dock att den som
 läser via nätet hela tiden har dessa 

andra texter närvarande och lätt tillgängliga. Inte sällan i 
form

 av hypertext, där länkar till andra texter finns m
ar-

kerade i den text m
an läser. Texten uppm

anar m
ed andra 

ord inte läsaren till koncentration och närvaro utan pekar 
henne hela tiden vidare, till nästa text. 87 D

en huvudsakliga 
rörelsen är inte ”in i” en text, utan en rörelse över ett antal 

86. https://w
w

w
.bible.com

/sv den 17 m
ars 2014. 

87. Se vidare H
olm

ström
 i denna volym

, s 150–153. Jfr C
arr 2011 (2010), 

s 90f. 
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texter. A
tt surfa på internet är att röra sig på ytan av ett 

hav av texter. D
et är därför svårt att behålla koncentration 

och närvaro när m
an läser elektroniska texter, något som

 
förstärks av att den strålande skärm

en tröttar ut ögonen i 
högre grad än vad som

 är fallet m
ed en bok. 88 

D
et finns tecken på att den nya teknologin inte bara på-

verkar vår läsning på nätet, utan vår läsning över huvud 
taget. På nätet tillägnar vi oss ett sätt att läsa, som

 sedan 
influerar all annan läsning. N

yare forskning tyder på att 
detta har en biologisk sida: att surfandet som

 praktik för-
ändrar hur våra hjärnor faktiskt fungerar. H

järnan är plas-
tisk och förändras m

ed om
ständigheterna. På internet finns 

vi i en textuell m
iljö full av stim

uli: länkar som
 pekar oss 

vidare, reklam
 som

 blinkar, m
ail som

 plingar i våra inkor-
gar. I denna m

iljö surfar vi fram
, burna av vågorna på en 

ocean av inform
ation. V

arje bit inform
ation eller intryck 

utgör kognitiv stim
ulans för våra hjärnor; en slags m

en-
tal sockerbit. G

enom
 att vara i ständig rörelse belönas vi 

på olika sätt: nya artiklar, intressanta träffar på G
oogle, li-

kes på Facebook, retw
eets på Tw

itter, roliga videoklipp på 
Y

outube, och så vidare. V
årt sätt att vara på nätet blir ett 

beteende (habitus) som
 påverkar vårt sätt att vara i världen. 

V
i börjar scanna verkligheten, och våra hjärnor förväntar 

sig ständig stim
uli. V

i blir rastlösa utan våra inform
ations-

kickar, och eftersom
 m

ånga av oss ständigt har telefonen 
på arm

längds avstånd kan vi enkelt tillfredsställa våra be-
hov. M

en just därför får vi allt svårare för koncentration 

88. Läsning på en läsplatta som
 K

indle m
otverkar dock delvis delvis dessa 

problem
. H

är saknas hyperlänkar, det är svårare att surfa surfa bort ifrån 
texten, och skärm

en är behagligare för ögonen. A
lan Jacobs betonar läsplat-

tans välsignelser i den digitala eran, se Jacobs 2011, s 78–85. N
icholas C

arr 
är m

er skeptisk, se C
arr 2011 (2010), s 101–104. 

och uppm
ärksam

 närvaro, vilket är kvaliteter nödvändiga 
för i synnerhet den religiösa läsningen, lectio divina. V

år 
hjärna har, om

 vi ska tro neurovetarna, form
ats så att vår 

uppm
ärksam

het ständigt fladdrar. D
et kan vara en tröst för 

den enskilde att veta att koncentrationssvårigheterna inte 
bara beror på hennes egen dåliga disciplin, m

en kulturellt 
gör det problem

et allvarligare. V
i trodde att det var vi som

 
program

m
erade datorerna, m

en nu visar det sig att vi pro-
gram

m
eras av dem

 – och dessutom
 på ett sätt som

 berövar 
oss en central kristen praktik. 89

D
et sista dilem

m
at som

 här behandlas gäller boken som
 

kulturskapare, det vill säga dess förm
åga att form

a skrift-
liga offentligheter, inklusive de m

oderna väckelserörelser-
na. D

enna kulturskapande m
öjlighet har inte bara att göra 

m
ed att texter tillgängliggörs i form

 av böcker, utan lika 
m

ycket m
ed att kodexen som

 form
 innebär en rad begräns-

ningar. Bokens m
aterialitet begränsar texten genom

 att ge 
den en början och ett slut. D

essutom
 begränsas antalet tex-

ter i cirkulation genom
 att en bok behöver ges ut, vilket i 

sig innebär ett urval. Inte alla texter ges ut, och ingen en-
skild person kan äga alla böcker som

 publicerats. 90 Bokens 
kulturskapande kvalité handlar m

ed andra ord inte bara 
om

 att inform
ation tillgängliggörs, utan också om

 att den 
begränsas. U

tan denna begränsning riskerar vi att drunkna 
i ett hav av inform

ation. K
odexens kulturskapande kvalité 

ligger i dess förm
åga att dynam

iskt förena tillgänglighet 
och begränsning. 

För texter på internet gäller tillgänglighet, m
en i m

ycket 
lägre grad begräsning. A

lla kan publicera sig, visserligen 

89. C
arr 2011 (2010), s 115–143.  

90. Fleischer 2011, s 21f. 
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på ojäm
na villkor när det gäller w

ebbtrafik, m
en ändå på 

form
m

ässigt täm
ligen lika villkor. En tonåring kan beskriva 

sin dag på en blogg, och en norsk m
assm

ördare kan lägga 
ut ett 1000-sidigt m

anifest. D
essa texter finns tillgängliga 

på nätet och kan läsas på skärm
 – precis som

 Bibeln, Sel-
m

a Lagerlöfs sam
lade verk eller T

hom
as A

quinos Sum
m

a 
T

heologica. Skärm
en gör inte skillnad på texter. D

en gör 
i dem

okratiskt anda allting tillgängligt, m
en försvårar av 

just den anledningen urval. D
et enorm

a flödet av inform
a-

tion och texter gör det svårare för gem
enskaper att sam

las 
kring ett urval av texter som

 de har gem
ensam

t. 
En annan skillnad är att boken ger texten en fysisk när-

varo i rum
m

et oavsett om
 den för tillfället läses eller inte. 

D
en står i hyllan och gör sig påm

ind även om
 den skulle 

förbli oläst under m
ånga år. Text på nätet saknar m

ateria-
litet och därm

ed denna typ av närvaro. R
isken är större 

att den glöm
s bort, att m

innet av läsningen försvinner så 
snart läsaren surfat vidare. 91 D

ärm
ed är chansen m

indre att 
den blir verkligt kulturskapande på lång sikt. N

ödvändig-
heten av att läsa hela böcker m

inskar dessutom
 dram

atiskt 
genom

 att den utveckling som
 inleddes m

ed skolastikens 
bruk av index nu kulm

inerat m
ed söktjänster som

 G
oogle. 

D
et är gör det m

öjligt att söka en text eller till och m
ed ett 

stort antal texter – inklusive Bibeln – och läsa dem
 selek-

tivt utifrån valda sökord. D
ärm

ed blir det färre böcker som
 

ur detta breda flöde skiljer ut sig som
 distinkta texter, som

 
läses från pärm

 till pärm
 och på så sätt blir noder eller klas-

siker som
 form

ar kulturer.  

91. N
eurovetare har noterat att läsning på skärm

 gör m
indre avtryck i 

m
änniskans hjärna än läsning i fysiska böcker, och därm

ed lättare glöm
s 

bort. Fleischer 2011, s 17–19. 

A
tt väckelsens läsare slutat läsa är därför ett problem

 
som

 går utöver den enskilda bildningen och andliga for-
m

ationen. 92 D
en radikala m

inskningen inte bara i uppla-
gor och antal publicerade titlar, utan även när det gäller 
antal kyrkliga förlag, tidningar och tidskrifter tyder på en 
utarm

ning av den gem
ensam

m
a läsningen och kulturen. 93 

N
oderna som

 bär och binder sam
m

an kulturen blir färre 
och svagare. N

är Pingströrelsen tog form
 skedde det ge-

nom
 ett bokförlag, en tidning, en sångbok och en bibel-

skola. D
e centrala institutioner som

 präglade och förenade 
rörelsen var knutna till det tryckta ordet. 94 U

tan denna typ 
av form

ativa, kulturskapande institutioner finns risken att 
den frikyrkliga kulturen disintegrerar, förlorar sin distinkta 
karaktär och uppgår i den gängse kulturen. 95  

D
et är m

öjligt att vissa w
ebbportaler kan ha en liknande, 

kulturskapande funktion där dessutom
 ett offentligt sam

-
tal kan pågå i kom

m
entatorspår och liknande, m

en det är 
inte säkert att dessa portaler har bokens beständighet. D

et 
finns tecken på att det stora utbudet på internet paradox-
alt nog leder till ström

linjeform
ning: ett antal klipp, artik-

92. Se Fahlgren i denna volym
. 

93. U
nder andra hälften av 1900-talet har ett stort antal frikyrkliga 

förlag försvunnit genom
 nedläggning eller sam

m
anslagning. Libris förlag 

utgörs exem
pelvis av Ö

rebrom
issionens, Baptistsam

fundets och H
elgelseför-

bundets olika förlag, sam
t A

. E. W
esterbergs förlag och Förlaget filadelfia. 

Ä
ven bland tidskrifter har sam

m
anslagningar skett, exem

pelvis då Svensk 
V

eckotidning och V
eckoposten år 1992 slogs sam

m
an till Sändaren. Bland 

de frikyrkliga tidskrifter och tidningar som
 lagts ner finns bland andra T

ro &
 

L
iv, E

vangelii H
ärold, P

etrus, IK
O

N
 1931, A

lla ledare, D
en kristne, T

rons 
K

am
p. 

94. H
alldorf 2010.

95. Se H
alldorf 2012b och H

agm
an 2014 för argum

entationer för att 
detta varit utvecklingen de senaste decennierna. Se även H

alldorf i denna 
volym

, s 174–179.  
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lar och videos som
 blir ”virala” och når en enorm

 global 
spridning, och vid sidan om

 detta en rad nischade forum
 

för m
ycket specifika intressen. D

et verkar vara svårare att 
skapa en distinkt subkultur som

 inte bara rör ett intresse, 
utan som

 innefattar livet som
 helhet m

en som
 ger det en 

särskild prägel och färg. En kultur m
ed ett tydlig centrum

 
och definierade gränser. Förlusten av m

aterialitet riskerar 
m

ed andra ord skapa en värld där alla texter flyter sam
-

m
an, en värld av kulturell likriktning.

 −Tekniken har alltid bidragit till att form
a m

änniskans för-
hållande till världen. Idag är detta särskilt tydligt, eftersom

 
tekniken i den m

oderna världen är en integrerad del i snart 
sagt allt vi gör. D

ärför blir den så form
ativ, för den enskil-

de, för kulturer och för kyrkan. D
et nödvändiggör teolo-

gisk reflexion över sam
bandet m

ellan teknik och identitet 
– form

 och innehåll. 
Skiftet från bok till skärm

 innebär en kulturell revolu-
tion för sam

hälle och kyrka. I denna text har fokus legat 
på utm

aningar m
er än m

öjligheter. 96 T
ill de senare hör när 

det gäller kyrklig identitet en större tillgänglighet av tex-
ter, andlig form

ation i vardagen via exem
pelvis appar sam

t 
sam

tal där fler deltar och fler publicerar sig. D
et historiska 

perspektivet påm
inner oss om

 att förändring inte behöver 
betyda försäm

ring, utan att olika form
er av textuell m

ate-
rialitet på olika sätt kan form

a kyrkans liv på ett konstruk-
tivt sätt. G

enom
 att uppm

ärksam
m

a variationen skyddas 

96. Se K
arlsten i denna volym

 för en text som
 fokuserar på m

öjligheterna. 

vi från nostalgins frestelse: det är om
öjligt och direkt fel 

att försöka gå tillbaka till en svunnen tid. K
yrkan finns i ett 

givet socialt och historiskt sam
m

anhang. H
on behöver inte 

acceptera allt runtom
kring, m

en hon kan inte ignorera sin 
tidslighet m

ed m
indre än att hon ignorerade sin egen m

ate-
rialitet och kroppslighet. 

A
tt vara m

edveten om
 tidens flytande karaktär och all-

tings föränderlighet innebär inte nödvändigtvis en resig-
nerad kapitulation för tidsanda och tekniska genom

brott. 
D

en här texten har fokuserat på hur textens m
aterialitet 

form
at kyrkan. Slutsatsen av det är inte determ

inism
: att 

kyrkan är en lekboll för tidens vindar. O
m

 det är m
ateria-

liteten som
 form

ar kyrkan, så kan denna form
ation också 

ske genom
 en m

edveten tilläm
pning av socialt förankrade, 

m
ateriellt grundade praktiker. En kyrka som

 inte är upp-
m

ärksam
 på form

 och m
aterialitet blir en kyrka som

 pro-
gram

m
eras av ingenjörer och system

vetare, snarare än en 
som

 leds av sina herdar.   
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R
eading of the Torah” i Steven Fine (red.), Jew

s, C
hristi-

ans, and P
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reco-R

om
an P

eriod. London &
 

N
ew
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outledge, 1999.  
Y
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endrickson Publishers, 
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fr
a

n
c

es yo
u

n
g

A
tt väva kulturer  

m
ed B

ib
eln so

m
 tråd 

B
ibelbruk hos M

akarios och John W
esley

denna text vill jag diskutera bibel-
läsning och bibelbruk som

 något 
kulturskapande. 1 M

en vad innebär 
då begreppet ”kultur”? R

obert Louis W
ilkens ger oss en 

klar definition i sin bok T
he First T

housand Years: A
 G

lo-
bal H

istory of C
hristianity:

K
ultur har att göra m

ed m
önstret av nedärvda m

e-
ningar och sensibiliteter som

 har kom
m

it till uttryck 
i ritualer, institutioner, lagar, seder, bilder och berät-

1. I denna text lånar jag delar ut tidigare publicerade arbeten, fram
för allt 

Y
oung 2002, m

en utvecklar sam
tidigt m

aterialet i nya riktningar. 
Texten har översatts till svenska av D

aniel Braw
.

I
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telser …
 [liksom

 i] konkreta produkter av m
änsklig 

verksam
het. 2

K
ultur är m

ed andra ord hela det kom
plex av företeelser 

som
 utgör vår vardag, all konstnärlig gestaltning och alla 

uppfattningar om
 livets m

ening, universum
 och allt. V

ad 
gäller läsande kan vi se det som

 en tvåvägsprocess. Å
 ena 

sidan läser ingen m
änniska någonsin någonting utan att 

ha m
ed sig de självklara och i hög grad oprövade föreställ-

ningar som
 har sin grund i den kultur och det sam

hälle hon 
tillhör. Å

 andra sidan bidrar läsandet av texter, i synnerhet 
auktoritativa sådana, till att prägla kulturen genom

 att fak-
ta, idéer och perspektiv sprids genom

 litteraturen. K
ulturen 

form
ar vår läsning, och de texter vi läser präglar också vår 

kultur. 
H

är ska jag undersöka denna tvåvägsprocess via två 
textsam

lingar som
 har bidragit till att form

a två distinkta 
kristna kulturer i olika historiska och sociala kontexter. 
Först den tidiga kyrkans asketer representerade av M

aka-
rios H

om
ilier, sedan den m

oderna tidens evangelikaler 
företrädda av John W

esley. Trots att båda dessa textsam
-

lingar uppstod under konfliktfyllda förhållanden fick de 
vidsträckt och långvarigt inflytande, både direkt och in-
direkt. 

Först m
åste något kort sägas om

 vardera textsam
ling. 

D
e hom

ilier eller utläggningar av bibeltexter som
 tillskrivs 

den beröm
de asketen M

akarios av Egypten (M
akarios den 

store) blev så inflytelserika att ”m
an utan att överdriva kan 

säga att de tillsam
m

ans [m
ed Evagrios] gav den östliga kris-

tenheten den andliga prägel som
 den bär ända till denna 

2. W
ilken 2012.

dag”. 3 H
om

ilierna upptäcktes sedan i den protestantiska 
västvärlden under 1600- och 1700-talen och blev viktiga 
inom

 den tyska pietism
en. John W

esley själv anbefallde 
dem

 för läsning såsom
 ett sannfärdigt vittnesbörd om

 vad 
ett kristet liv innebär enligt N

ya testam
entet. 4 W

esley var 
den m

est fram
trädande företrädaren för 1700-talets evang-

elikala väckelse. D
enna gav bland annat upphov till de 

m
etodistiska kyrkorna i Storbritannien och N

ordam
erika, 

som
 från1800-talet och fram

åt bedrev en global m
ission. 

Exem
pelvis 1900-talets pingstväckelse, som

 nu har såväl 
världsvid spridning som

 ekum
eniskt inflytande, har sina 

rötter i den helgelsetradition som
 går tillbaka på W

esleys 
teologi.

W
esley och M

akarios har m
ycket gem

ensam
t, inte bara 

för att de delar en vision om
 m

änniskans förvandling ge-
nom

 frälsningen. I relation till Bibeln ligger de också an-
m

ärkningsvärt nära varandra både i sitt sätt att läsa N
ya 

testam
entet, och genom

 att de bibeltexter som
 de lägger 

särskilt vikt vid i stor utsträckning är de sam
m

a. M
en deras 

gem
ensam

m
a vision gestaltas på olika sätt eftersom

 de tar 
form

 i olika gem
enskaper under skilda historiska epoker. 

D
ärför blir de kulturer som

 de två är m
ed och form

ar också 
täm

ligen olika.

3. G
olitzin 2002.

4. M
er om

 detta nedan.
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”M
akarios” hom

ilier
5

Idag är forskare överens om
 att ”M

akarios” hom
ilier har 

sitt ursprung i den syriska asketism
en, även om

 andra influ-
enser bidragit till att skapa vad som

 har kallats en ”frukt-
bar syntes”. 6 V

issa inslag i texterna är identiska m
ed dem

 
som

 gav skäl till de upprepade fördöm
andena av m

essa-
lianism

en som
 heresi. O

avsett var de kom
m

er ifrån, kom
 

dock hom
ilierna genom

 att tillskrivas det beröm
da egyp-

tiska helgonet M
akarios (ca 295–392) att garanteras såväl 

om
fattande spridning som

 djupgående inflytande.
D

essa hom
ilier är fulla av bibelcitat och anspelningar 

på bibeltexter. I dem
 finner vi tre olika sätt att använda 

Bibelns ord.

1. Ibland skapas stora kollage, som
 i detta exem

pel:

V
i har ännu inte nedsänkts i renhetens surdeg (1 K

or 
5:8), utan är fortfarande i ondskans surdeg …

 ”V
i 

har ännu inte klätt oss i den nya m
änniskan, som

 har 
skapats efter G

uds bild” (Ef 4:24), eftersom
 vi inte 

ännu har lagt av oss ”den gam
la m

änniskan, som
 

går under, bedragen av sina begär” (Ef 4:21). V
i har 

5. För en introduktion till hom
iliernas textkritiska problem

 och till deras 
huvudsakliga tem

an, se Y
oung och Teal 2012, s 116–118. D

en m
est välkän-

da sam
lingen, Sam

ling II, finns publicerad i M
igne: PG

 34, m
ed en m

odern 
textkritisk utgåva av H

erm
ann D

örries, Erich K
losterm

ann och M
atthias 

K
roeger, D

ie 50 geistlichen H
om

ilien des M
akarios i serien P

atristische Texte 
und Studien, 4. En engelsk översättning är gjord av G

A
 M

aloney SJ för serien 
C

lassics of W
estern Spirituality, se M

alone och Pseudo-M
acarius 1992. Ett 

urval av texter finns översatt till svenska av O
lof A

ndrén, se A
ndrén och  

M
akarios 2001. C

itaten i denna text hänvisar i regel till M
aloney och 

Pseudo-M
acarius 1992.

6. Stew
art 2008, s 528.

inte ännu blivit ”en avbild av den him
m

elska [m
än-

niskan]” (1 K
or 15:49) och vi har inte heller ännu 

blivit förvandlade till att bli lika ”den kropp han har i 
sin härlighet” (Fil 3:21).  V

i har inte ännu tillbett G
ud 

”i ande och sanning” (Joh 4:24), eftersom
 synden 

härskar i vår dödliga kropp (R
om

 6:12) …
 V

i har inte 
blivit förvandlade genom

 förnyelsen av våra tankar, 
eftersom

 vi fortfarande anpassar oss till denna världen 
(R

om
 12:2) vars tankar är tom

het (Ef 4:17). V
i delar 

ännu inte K
risti härlighet, eftersom

 vi inte ännu har 
delat hans lidanden (R

om
 8:17). V

i bär ännu inte Jesu 
m

ärken på våra kroppar (G
al 6:17), eftersom

 vi inte 
lever i det m

ysterium
 som

 är K
risti kors. V

i har inte 
ännu blivit ”G

uds arvingar och K
risti m

edarvingar” 
(R

om
 8:17) eftersom

 anden som
 gör oss till slavar 

fortfarande är i oss och inte anden som
 ger oss sö-

ners rätt (R
om

 8:15). V
i har inte ännu blivit ”G

uds 
tem

pel” (1 K
or 3:16) och den helige A

ndes boning, 
utan är tvärtom

 helgedom
ar för avgudar och förva-

ringskärl för onda andar på grund av vårt beroende av 
lidelserna. 7

O
ch så fortsätter det, m

ed citat huvudsakligen, m
en inte 

enbart, från Paulus brev.

2. En annan vana är att ge exem
pel genom

 hänvisningar till 
bibliska berättelser och m

odeller. T
ill exem

pel illustreras 
uthållighet under frestelser genom

 hänvisning till den ene 
bibliske hjälten efter den andre: Josef, D

avid, M
ose, A

bra-
ham

, N
oa. ”V

i har lyft fram
 dessa exem

pel ur den heliga 

7. M
akarios, Sam

ling II, xxv.3–5.
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skrift för att visa att den gudom
liga nådens kraft bor i m

än-
niskan och att den helige A

ndes gåva som
 ges till den tro-

fasta själen visar sig m
ed m

ycket stridigheter, m
ed m

ycket 
uthållighet och tålam

od, svårigheter och prövningar.”
8

3. M
ånga av ”M

akarios” bilder och m
etaforer bygger på 

Bibelns: tem
an som

 ljus och eld, vatten och olja, vind och 
träd, frö och frukt, bröd och vin, speglar och kläder, pärlor 
och skatter. H

an hänvisar till bibliska liknelser och hittar 
också på sina egna. T

änk på den rika kvinnan som
 saknar 

beskyddare, säger han
9 – hon letar efter en m

äktig m
ake, 

och efter m
ycket sökande finner hon en ”stadig m

ur”. På 
sam

m
a sätt söker själen efter sin brudgum

. 10 D
enna före-

ställning om
 den him

m
elske brudgum

m
en återkom

m
er 

gång efter annan, tillsam
m

ans m
ed liknande bilder. 11

D
et finns knappt en sida av M

akarios hom
ilier som

 sak-
nar bibelcitat eller bibelhänvisningar. M

en hur läser då 
M

akarios Bibeln? Jo, för att finna det som
 är sant för hjär-

tat under dess andliga resa m
ot föreningen m

ed G
ud. D

et 
rör sig m

ed andra ord om
 en selektiv användning av Bibeln, 

läst på ett specifikt sätt m
ed ett specifikt resultat. V

ilka 
delar av kanon är då de m

est använda, vilka är favorit-
texterna?

På grundval av en tabelluppställning av de texter som
 

går att identifiera, kan vi dra följande generaliserande slut-
satser:

8. M
akarios, Sam

ling II, ix.2–7.
9. M

akarios, Sam
ling II, xlv.5.

10. M
akarios, Sam

ling II, xlv.5.
11. Se t.ex. M

akarios, Sam
ling II, iv.6–7, x.1, 4, xv.2, xxv.8, xxvii.1, 

xxviii.5 och så vidare.

 
• N

ya testam
entet dom

inerar fram
för G

am
la testam

en-
tet och ger också nycklarna till förståelsen av Bibeln 
som

 helhet.

 
• D

e 
gam

m
altestam

entliga 
berättelserna 

får 
tillhan-

dahålla exem
pel och antyder en allm

än förtrogenhet 
m

ed hela Bibeln. V
issa gam

m
altestam

entliga texter 
är m

indre uppenbara, och huvudsakligen tagna från 
Psaltaren – utan tvekan rör det sig här om

 texter som
 

har m
em

orerats och sjungits dagligen i de m
onastiska 

gem
enskaper där dessa hom

ilier kom
 till.

 
• Ett 

fåtal 
gam

m
altestam

entliga 
texter 

återkom
m

er 
gång efter annan, och de har en viktig funktion i ho-
m

iliernas 
övergripande 

perspektiv. 
T

vå 
exem

pel:  
1 M

os 1:26 och 3:18 – m
änniskan som

 skapas till 
G

uds avbild och drivs ut ur paradiset för att slita bland 
”törne och tistel”; Jes 62:5 – ” som

 brudgum
m

en gläds 
åt sin brud, så skall din G

ud glädjas över dig”.

 
• D

et finns en uppsjö av citat från och hänvisningar till 
N

ya testam
entet, fram

för allt evangelierna, Paulus 
brev inklusive H

ebreerbrevet, sam
t Petrus brev.

 
• Sam

tidigt finns det en m
ärkbar förkärlek för vissa stäl-

len i N
ya testam

entet. Bland dessa finns

 
 

1. de självskrivna m
onastiska uppm

aningarna, till ex-
em

pel ”om
 någon kom

m
er till m

ig utan att hata sin 
far och sin m

or och sin hustru och sina barn och sina 
syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara m

in 
lärjunge” (Luk 14:26 och parallellställen). ”O

m
 du 
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vill bli fullkom
lig, så gå och sälj allt du har och ge åt 

de fattiga; då får du en skatt i him
len” (M

att 19:21). 
”O

m
 någon vill gå i m

ina spår m
åste han förneka sig 

själv och ta sitt kors och följa m
ig” (M

att 16:24 och 
parallellställen) och så vidare.

 
 

2. D
e centrala texterna, fram

för allt av Paulus, som
 

beskriver G
uds eskatologiska löften och kam

pen för 
att nå den utlovade fullkom

ligheten, ett urval vi redan 
lade m

ärke till i den inledande sam
m

anställningen. 
Fortsätter vi där vi tidigare stannade finner vi andra 
favoriter – särskilt 2 Pet 1:4, ”delaktiga av gudom

lig 
natur”. A

ndra texter kom
m

er att träda fram
 när vi 

drar upp linjerna för den ”kultur” som
 sprids och förs 

fram
 av och genom

 dessa hom
ilier.

Låt oss nu genom
 en snabb sam

m
anfattning av en kort ho-

m
ilia försöka fånga den kulturella atm

osfär som
 främ

jas 
av denna läsning av Bibeln. 12 Tem

at för utläggningen är att 
det inte är nog att ta avstånd från världen. En m

änniska 
kan läm

na sin fam
ilj, göra sig av m

ed alla sina ägodelar och 
säga upp kontakten m

ed sina föräldrar, korsfästa sig själv, 
och ge sig ut på vägarna fattig och behövande, m

en ändå 
bli salt utan sälta om

 hon inte i sig själv finner gudom
lig 

tillfredsställelse och A
ndens behag, om

 hon inte har klätt 
sig i gudom

ens ljus, om
 hon inte i sin själ är viss om

 gem
en-

skapen m
ed brudgum

m
en, och inte tar em

ot nådens him
-

m
elska tröst och låter sin själ fyllas genom

 G
uds härlighets 

uppenbarelse – ”kort sagt, inte äger i sin själ den oförgäng-
liga glädje som

 till skillnad från den förgängliga njutningen 

12. M
akarios, Sam

ling II, xlix.

verkligen är värd att längta efter”. D
enna kontrast m

ellan 
jordisk och him

m
elsk glädje löper som

 en röd tråd genom
 

hela den långa m
ening som

 jag här har förkortat. M
en lägg 

sam
tidigt m

ärke till bibelhänvisningarna och de återkom
-

m
ande tem

ata som
 här fogas sam

m
an för att ge särskilt ef-

tertryck åt det inres betydelse. A
sketen utan inre lyftning är 

öm
kansvärd: han har inte njutit av de gudom

liga gåvorna 
och ”känner inte till de gudom

liga m
ysterierna som

 visar 
sig i A

ndens verk i den inre m
änniskan”.

I de stycken som
 följer fortsätter kontrasterandet av him

-
m

el och jord m
ed hjälp av flera favorittexter – Fil 3:20, 2 

K
or 10:3 – m

en poängen är försm
aken av him

len på jorden. 
D

et finns en tydlig eskatologisk spänning här: ”det är nöd-
vändigt att redan nu i själen, m

ed hjälp av A
nden, passera 

till en annan tid, att övergå från döden till livet (Joh 5:24).” 
D

et finns en annan död än den kroppsliga – vilket bekräftas 
av flera andra texter: 1 T

im
 5:6, Luk 9:60, Ps 115:17-18. 

D
en själ som

 inte föds på nytt är helt och fullt jordisk. D
en 

själ som
 befinns värdig den him

m
elska födelsen och gem

en-
skapen i A

nden sam
lar sina tankar och träder in i H

erren, 
in i den him

m
elska boning som

 inte är skapad av händer. 
R

äddad från m
örkrets fängelse och den onde fursten fin-

ner den rena och gudom
liga tankar eftersom

 det behagade 
G

ud att göra m
änniskan ”delaktig av gudom

lig natur” (2 
Pet 1:4). D

etta leder vidare till ett stycke om
 uthållighet i 

bönen, ett arbete som
 är fullt av vila. Frestelser och sm

ärta 
fylls m

ed glädje och vederkvickelse när G
ud ger sig själv till 

dem
 som

 tror. D
etta leder i sin tur till ett annat favoritställe, 

2 K
or 11:2: ”Jag har ju trolovat er m

ed en enda m
an, K

ris-
tus, och vill överläm

na en ren jungfru till honom
.” G

uds 
väsen och själen har inget gem

ensam
t – G

ud är Skaparen, 
själen det skapade – m

en
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G
enom

 hans oändliga och obeskrivliga och obegrip-
liga kärlek och m

edlidande behagade det honom
 att 

ta sin boning i detta skapade väsen, denna tänkande 
skapelse, detta dyrbara och extraordinära verk, som

 
Bibeln säger: ”Enligt sitt beslut födde han oss till livet 
genom

 sanningens ord, för att vi skulle bli den första 
skörd han får från dem

 han har skapat” (Jak 1:18), att 
vara hans visdom

 och gem
enskap, hans alldeles egna 

boning, hans rena jungfru.

För att ge ytterligare några dim
ensioner av denna kultur 

skulle jag vilja understryka några tem
an i M

akarios under-
visning:

För det första är det ”M
akarios” övertygelse att synden 

tränger in överallt i m
änniskans liv, och att bara G

ud kan 
bekäm

pa den. ”D
et är om

öjligt att skilja själen från syn-
den, om

 inte G
ud lugnar och vänder denna onda vind”, 

denna ”syndens hårda blåst” som
 ger m

änniskan hårda 
slag och törnar. M

änniskan finner sin frihet först när ”den 
helige A

ndes gudom
liga vind” kom

m
er och ”andas ge-

nom
 och vederkvicker de själar som

 lever i det gudom
liga 

ljuset”. 13 D
et är en ständig kam

p när själen för ”krig” i de 
inre tankarna m

ot ”högm
odet, förm

ätenheten, hatet, av-
unden, falskheten, hyckleriet”, och så vidare. 14 A

tt ”börja 
söka G

ud” är att ”gå i strid m
ed din natur i dess gam

la 
vanor och bruk”, ”att ställa tankar m

ot tankar, intellekt 
m

ot intellekt, själ m
ot själ, ande m

ot ande”, eftersom
 ”en 

dold och svårfångad m
örkrets kraft som

 har varit inrotad i 

13. M
akarios, Sam

ling II, ii.4.
14. M

akarios, Sam
ling II, ii.4.

hjärtat nu uppenbaras”. 15 M
en m

änniskan som
 upptäcker 

detta får ta em
ot A

ndens him
m

elska rustning som
 har be-

skrivits av aposteln: rättfärdighetens pansar, frälsningens 
hjälm

, trons sköld och A
ndens svärd (Ef 6:14–17, en av de 

återkom
m

ande texterna). 16

V
idare kan ingen rädda sig själv. 17 ”Bara de lyckas fly 

som
 har fötts på nytt från ovan och m

ed hjärta och sinne 
har förflyttats till en annan värld: ’V

årt hem
land är him

len’ 
(Fil 3:20 – ytterligare en av de återkom

m
ande texterna).” 

Sanna kristna ”tar del i den helige A
nde”, ”har fötts däro-

van av G
ud och är G

uds barn i sanning och m
akt”, och 

”har kom
m

it, genom
 m

ånga m
ödor och ansträngningar”, 

till ”ett tillstånd av jäm
vikt, ro och frid, befriade från all 

vidare sållning”. För teologen ”M
akarios” står den helige 

A
nde och m

änniskans förvandling i centrum
. ”D

en som
 är 

i K
ristus är alltså en ny skapelse, det gam

la är förbi, något 
nytt har kom

m
it”, säger han m

ed ett citat från 2 K
or 5:17 

– en annan av de återkom
m

ande texterna. ”V
år herre Je-

sus K
ristus kom

 för denna saks skull, att förändra och för-
vandla och förnya den m

änskliga naturen, och för att åter-
skapa denna själ som

 hade störtats över ända av lidelserna 
genom

 överträdelsen.” D
e som

 äger A
nden följer ”alla bu-

den m
ed rättvisa och utövar alla dygderna utan klander, 

rent och utan tvång och m
ed en viss lätthet”. 18 M

en för att 
nå till detta tillstånd m

åste åhörarna tvinga sig själva att 
följa buden, och tigga G

ud om
 den gåva som

 är ”A
ndens 

him
m

elska nåd”. 19

15. M
akarios, Sam

ling II, xxxii.9–10.
16. M

akarios, Sam
ling II, xxi.5.

17. M
akarios, Sam

ling II, xxi.4.
18. M

akarios, Sam
ling II, xviii.1–2.

19. M
akarios, Sam

ling II, xix.7.
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D
enna strävan efter fullkom

nande i K
ristus står i cent-

rum
 för ”M

akarios” undervisning. O
fta utvecklas Ef 4:13, 

m
ed dess ord om

 att bli ”fullvuxna och nå en m
ognad som

 
svarar m

ot K
risti fullhet” (jfr K

ol 1:28), och H
ebreerbre-

vets beskrivning av hur m
änniskan går från m

jölk till den 
fasta föda som

 är till för vuxna (H
eb 5:12–14). D

et finns en 
grundläggande spänning m

ellan behovet av ständig kam
p 

och löftet om
 att en gång nå m

ålet, det vill säga fullkom
-

ligheten. M
akarios säger att han ”ännu inte har sett någon 

fulländad kristen”. M
en sam

tidigt är förvandlingen eller 
transfigurationen det yttersta m

ålet för asketens liv. H
elgo-

nens kroppar är som
 lam

por tända m
ed K

risti eld.

För liksom
 K

risti kropp förhärligades när han besteg 
berget och förvandlades till gudom

lig härlighet och 
oändligt ljus, så förhärligas också helgonens kroppar 
och lyser som

 blixtar. 20

K
ristna blir K

risti vänner, bröder, m
edarvingar och delä-

gare i den gudom
liga naturen, förvandlade till hans härlig-

het. 21

I ett fascinerande resonem
ang reflekterar M

akarios över 
H

esekiels vision av G
uds vagntron. 22 D

etta handlar, skriver 
han, om

 ”den m
änskliga själens m

ysterium
” som

 ”skulle 
ta em

ot sin H
erre” och ”bli hans ärotron”. Profeten såg 

den ” hem
lighet som

 har varit fördold i alla tider och släkt-
led” (K

ol 1:26) och ”trädde fram
 först nu vid tidens slut” 

(1 Pet 1:20). K
ristus ”styr, leder, bär och stöder själen”, och 

20. M
akarios, Sam

ling II, xv.38
21. Se t.ex. M

akarios, Sam
ling II, xxv.4–5 som

 citerar nytestam
entliga 

texter. D
et finns m

ånga andra exem
pel: se t.ex. xxvii.1 och xlviii.2.

22. M
akarios, Sam

ling II, i.1–3.

kröner den ”m
ed sin andliga skönhet”. Själen ”täcks …

 
m

en den outsägliga härlighetens skönhet från K
ristis ljus, 

som
 stiger upp på och rider själen”. D

juren som
 bar vagnen 

står för viljan, sam
vetet, intellektet och kraften att älska. 

R
yttaren – den ursprunglige kusken – styr själen m

ed A
n-

dens töm
m

ar. K
ristus tar kontroll och vet vägen – i andra 

sam
m

anhang talar M
akarios ofta om

 K
ristus som

 själens 
styrm

an. N
är K

ristus styr blir hela själen ”helt ljus, helt an-
sikte, helt öga” – ”helt och hållet härlighet, helt och hållet 
ande”. D

etta händer m
edan själen fortfarande är i kroppen 

och ser fram
 em

ot uppståndelsen.

”M
akarios” kulturskapande bibelläsning

Inledningsvis talade vi om
 en process som

 går i två rikt-
ningar: den existerande kulturen påverkar sättet att läsa 
Bibeln, sam

tidigt som
 bibelläsandet bidrar till att prägla 

kulturen. V
ad vi ser här hos ”M

akarios”, i hans utläggning 
av H

esekiel, är en fantastisk anpassning av den platonska 
föreställningen om

 hur förnuftet kontrollerar själens lidel-
ser. D

enna läsning av Bibeln form
ades av en existerande 

kristen kultur som
 i sin tur å ena sidan hade tillägnat sig sin 

sam
tids kulturella självklarheter och å den andra form

ats 
av sitt texturval: texter som

 förordar askes är det m
est up-

penbara exem
plet, m

en även de texter som
 rör det kristna 

livets kam
p är viktiga i detta sam

m
anhang. En gång hade 

m
artyrerna varit K

risti atleter, de som
 tog upp sitt kors, 

gjorde den slutgiltiga uppoffringen, fyllde ut det som
 sak-

nades i K
risti lidanden, gick i krig m

ot m
örkrets m

akter 
och förverkligade den seger som

 redan hade nåtts genom
 



70
71

K
risti korsfästelse. N

u axlade m
unkarna den m

anteln. 23 
D

etta innebar att den inre kam
pen lyftes upp till ett ko-

m
iskt plan. D

e som
 är på väg m

ot fulländning blir him
-

m
elska ljus, ”världens ljus” (M

att 5:14). D
enna gåva ska 

inte döljas: ”A
postlarna kallades och vigdes till att bli hela 

världens ögon och ljus.” D
e skulle också vara ett salt: tjäna 

m
änniskornas själar m

ed A
ndens him

m
elska salt och ge 

dem
 sm

ak och skydda dem
 m

ot förruttnelse. D
etta är det 

uppdrag som
 K

risti soldater förbinder sig till.
På så vis påverkade den existerande kulturen hur Bibeln 

lästes sam
tidigt som

 den kultur som
 träder fram

 ur ”M
a-

karios” skrifter har en alldeles särskild karaktär. D
e åter-

kom
m

ande liknelserna som
 bygger på bibliska nyckeltex-

ter om
 trolovningen m

ed K
ristus, om

 att bli brudgum
m

ens 
brud (Jes 62:5, 2 K

or 11:2), är utm
ärkande. G

ud själv väl-
jer ut bruden åt sig i sin längtan efter gem

enskap m
ed den 

m
änskliga själen och tar den ”som

 en fullkom
lig m

ake tar 
en fullkom

lig m
aka in i äktenskapets heliga och m

ystiska 
och obefläckade förbund”. 24 M

ed andra ord älskar vi där-
för att G

ud först älskade oss. M
en för denna nära relation 

krävs det fullständig hängivenhet: 25 m
an m

åste rikta hela 
sin kärlek m

ot H
erren, ”förkasta allt annat, och sträcka 

sig m
ot honom

 m
ed stor längtan och hunger och törst”. 26 

D
en som

 bjuds av ”K
ristus, den him

m
elske m

aken” att bli 
hans m

aka ”i en m
ystisk och gudom

lig gem
enskap” ”bor-

de m
ed flit och uthållighet sträva efter att verkligen behaga 

brudgum
m

en K
ristus”. 27 H

ur underbart är det inte, säger 

23. D
en klassiska studien av detta fenom

en är M
alone 1950.

24. M
akarios, Sam

ling II, xlvii.17.
25. M

akarios, Sam
ling II, v.6.

26. M
akarios, Sam

ling II, xxix.5.
27. M

akarios, Sam
ling II, xv.2.

M
akarios, ”när en andlig person ger sig själv fullständigt 

till H
erren och enbart håller sig tätt intill honom

”. ”Sjä-
lar som

 har gett sig själva helt åt H
erren” liksom

 ”brudar 
till brudgum

m
en” ”har sina tankar där, sina böner riktade 

ditåt, går där och är bundna där genom
 längtan efter G

uds 
kärlek”. 28

Fullständigt fästa vid K
risti kors, m

ärker de dagligen 
hos sig själv att de andligen är på väg m

ot sin andlige 
brudgum

. 29

Själen är

Sårad m
ed kärlek till den him

m
elske A

nden, m
ed en 

brinnande längtan efter den him
m

elske brudgum
m

en 
genom

 nåden som
 han alltid äger inom

 sig själv. 30

På så sätt grundas denna askesens och kam
pens kultur på 

kärlek. Ä
ven om

 inte alla läsningar följer skriftordens ur-
sprungliga intentioner, så kläds kulturen i en biblisk dräkt 
så att m

an kan hävda att det faktiskt är bibelläsningen som
 

skapar den. M
en detta är knappast uttryckligt. ”M

akarios” 
själv tillhandahåller inga bibelhänvisningar, och m

arkerar 
sällan anspelningar eller citat – även om

 det händer att han 
fogar in ”som

 det står skrivet” eller ”aposteln säger”. 31 D
et 

är inte alltid så m
ycket fråga om

 bibelutläggningar, som
 att 

väva nya texter, och därm
ed en kultur, m

ed Bibeln som
 tråd. 

28. M
akarios, Sam

ling II, iv.7.
29. M

akarios, Sam
ling II, x.1.

30. M
akarios, Sam

ling II, x.4.
31. För att kunna identifiera de bibeltexter som

 används har jag haft stor 
hjälp av kritiska utgåvor och M

aloneys översättning.
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John W
esleys skrifter

32

W
esleys bibelanvändning har studerats av Scott Jones och 

beskrivits i hans John W
esley’s C

onception and U
se of 

Scripture. 33 Scott påpekar där att även den som
 bara ögnar 

igenom
 W

esleys predikningar inte kan undvika att slås av 
de ym

nigt förekom
m

ande bibelhänvisningarna, en egen-
skap som

 blir ännu m
er uppenbar i 200-årsjubileum

sutgå-
van av hans verk. Jones identifierar tre olika sätt på vilka 
bibliskt m

aterial förekom
m

er i W
esleys tryckta arbeten:

 
1 Bibelhänvisningarna 

är 
enbart 

ibland 
uttryckliga. 

W
esley använder då och då referenser, m

en som
 re-

gel bara när han försöker leda en tankegång i bevis. 
V

anligare är att han inleder ett bibelcitat m
ed ”Så går 

den heliga skrift i uppfyllelse”, ”vår H
erre säger” eller 

”Petrus säger”.

 
2 W

esley m
arkerar ibland bibelcitat – i originalutgåvor-

na i kursiv skrift, i senare utgåvor inom
 citationsteck-

en. M
en även ickebibliska citat m

ärks ut på detta sätt.

 
3 För det m

esta använder W
esley helt enkelt ett bibliskt 

språk och kom
binerar m

eningar från olika delar av Bi-
beln till nya stycken. Jones m

enar att orsaken till detta 
står att finna i ”W

esleys personliga förtrogenhet m
ed 

32. Jag hänvisar i det följande till följande utgåvor m
ed urval av texter 

från W
esley: John W

esley, Serm
ons on Several O

ccasions (1944 års utgåva. 
D

en består av 44 predikningar), hädanefter citerad som
 W

esley 1944; A
lbert 

C
. O

utler (red.): John W
esley; Frank W

haling (red.): John and C
harles W

es-
ley: Selected P

rayers, H
ym

ns, Journal N
otes, Serm

ons, L
etters and T

reatises; 
Percy Livingstone Parker (red.): T

he Journal of John W
esley.

33. Jones 1995; i det följande har jag tagit stort intryck av s 130–136.

Bibeln”. H
an talar som

 Bibeln talar, och följer därige-
nom

 sin egen regel att ”tala som
 G

uds profeter”. H
är 

är ett exem
pel (m

ed citaten m
arkerade) – avslutningen 

av predikan O
m

 kristen fullkom
ning, som

 använder 
2 K

or 7:1, H
eb 4:1,10, Fil 3:13-14, R

om
 8:21:

”M
ina kära barn, detta är de löften vi har”, både 

i lagen och från profeterna, och när det profetiska 
ordet nu har bekräftats för oss i evangeliet genom

 vår 
välsignade H

erre och hans apostlar, ”låt oss därför 
rena oss från allt som

 befläckar kropp och ande och i 
gudsfruktan nå fram

 till helighet”. ”Låt oss alltså se 
till att ingen av er tror sig vara för sent ute, m

edan löf-
tet att få kom

m
a in i hans vila” (där den som

 har gått 
in för ”vila ut från sitt verk”) ” ännu står kvar”. ”Låt 
oss glöm

m
a det som

 ligger bakom
 oss och sträcka oss 

m
ot det som

 ligger fram
för oss och löpa m

ot m
ålet för 

att vinna det pris där uppe som
 G

ud har kallat oss till 
genom

 K
ristus Jesus”, åkallande honom

 dag och natt 
till dess också vi ”befrias ur vårt slaveri under förgän-
gelsen och når den frihet som

 G
uds barn får när de 

förhärligas”.

Precis som
 M

akarios skapar W
esley alltså kollage av bibel-

ord och texter som
 drar m

änniskor in i en bibliskt form
ad 

världsåskådning.
Scott Jones skiljer sedan m

ellan de olika funktioner bi-
belord har i W

esleys författarskap. I början av varje predi-
kan återfinns alltid en bibeltext. Predikningarna präglas av 
am

bitionen att lyfta fram
 olika aspekter av den inledande 

texten, som
 är ”det givna förem

ålet som
 ska förklaras el-

ler förstås”. A
ndra bibeltexter kan sedan användas för att 
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förklara texten i fråga, och blir därigenom
 ”ett verktyg för 

att förklara något annat”. Bibeln tjänar ibland som
 ”ett 

slags auktoritativ ordbok”: begrepp definieras genom
 hän-

visning till hur de används i Bibeln. Bibeln används också 
som

 ”ett förråd ur vilket berättelser, personer och händel-
ser häm

tas för att användas som
 illustrationer”. Slutligen 

finns en genom
gående form

 av bibelanvändning som
 Jones 

kallar den ”sem
antiska”: W

esley skulle ha kunnat använda 
andra ord, m

en drar fördel av den auktoritet som
 förknip-

pas m
ed Bibeln genom

 att använda sig av ett bibliskt ut-
tryckssätt. Enligt Jones är detta ”m

ed god m
arginal den 

vanligast förekom
m

ande av de funktioner som
 Bibeln har 

i W
esleys förkunnelse och litterära produktion”. H

an be-
skriver det som

 ”ett slags helgat språk för dem
 som

 befin-
ner sig i helgelseprocessen”. H

ans slutsats är att W
esley lev-

de i Bibeln, och att hans sätt att bruka Bibeln visar på hans 
uppfattning att Bibeln skulle vara ”källan till och norm

en 
för kristen undervisning och livsföring”.

Låt oss nu betrakta hur den kultur som
 återfinns i W

es-
leys verk präglas av Bibeln. Liksom

 vi gjorde m
ed ”M

a-
karios”, ska vi här arbeta m

ed ett m
aterialurval, näm

ligen 
inledningen av en predikan m

ed rubriken ”Biblisk kristen-
dom

” som
 W

esley höll i St M
ary’s kyrka i O

xford den 24 
augusti 1744. 34 Predikotexten är A

postlagärningarna 4:31, 
”och alla fylldes av den heliga anden”. W

esley hänvisar 
tillbaka till A

postlagärningarna 2, där sam
m

a uttryck an-
vänds i skildringen av pingsten. I kapitel 4, påpekar han, 
talas det varken om

 att A
nden blir synlig eller om

 A
ndens 

särskilda gåvor som
 helande, kraft att göra under, tala pro-

fetiskt eller tala i tungor. H
an säger att dessa gåvor endast 

34. W
esley 1944, predikan IV.

gavs till ett fåtal m
änniskor, sannolikt bara kyrkans lärare, 

och fortsätter:

D
et var därför i ett större syfte än detta som

 de alla 
fylldes av den heliga anden. D

et var för att de skulle  
få …

 K
risti sinnelag, A

ndens heliga frukter, för vilka 
gäller att den som

 inte har, från honom
 ska tas också 

det han har; att fylla dem
 m

ed ”kärlek, glädje, frid, 
tålam

od, vänlighet, godhet” (G
al 5:22-24); för att 

utrusta dem
 m

ed tro (kanske skulle det kunna tolkas 
som

 trofasthet), m
ed ödm

jukhet och självbehärsk-
ning; för att göra det m

öjligt för dem
 att korsfästa 

köttet m
ed dess sinnesrörelser och begär, dess lidelser 

och åtrå; och att som
 en följd av denna inre föränd-

ring kunna leva i all yttre rättfärdighet; att ”vandra 
som

 K
ristus vandrade” och ”arbeta i tron, hålla ut i 

hoppet och uppoffra sig i kärleken” (1 T
hess 1:3).

V
i bör alltså inte, säger W

esley, gräva ner oss i de nyfikna 
m

en onödiga funderingarna om
 A

ndens särskilda gåvor. 
Istället bör vi rikta vår uppm

ärksam
het m

ot A
ndens van-

liga gåvor – kristendom
en, inte som

 ett system
 av trossatser 

utan som
 den berör m

änniskor hjärtan och liv.
W

esley undersöker en kristendom
 som

 den kom
m

er till 
uttryck i individers liv. H

an tänker sig en person som
 svarar 

på Petrus uppm
aning till om

vändelse och tro, som
 den de-

finieras i H
eb 11:1. O

m
edelbart fick den om

vände ta em
ot 

”en ande som
 gör att han kan ropa: ’A

bba! Fader!’” (R
om

 
8:15), han kunde säga ”Jesus är herre”, fylld av den he-
lige anden (1 K

or 12:3); ”A
nden själv vittnar tillsam

m
ans 

m
ed hans ande om

 att han är G
uds barn” (R

om
 8:16). N

u 
kunde han säga: ”Jag lever, fast inte längre jag själv, det 
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är K
ristus som

 lever i m
ig” – hela G

alaterbrevet 2:20 tas 
om

 igen – och ”så långt jag ännu lever här i världen lever 
jag i tron på G

uds son, som
 har älskat m

ig och offrat sig 
för m

ig”. Bilden av denna kristna person byggs sedan upp 
under ytterligare nio stycken, där W

esley använder flera av 
sina favorittexter. D

essa är ofta sam
m

a som
 förekom

m
er 

hos ”M
akarios”, till exem

pel den om
 anden som

 ger söners 
rätt och som

 gör att vi kan säga ”A
bba! Fader!” D

et finns 
också m

ånga andra återklanger av M
akarios. För denna tro 

är ”en gudom
lig elenchos (övertygelse) om

 G
uds faderns 

kärlek, genom
 hans sons kärlek; den som

 var en syndare tas 
nu em

ot i den Ä
lskade”. För W

esley betyder detta att vara 
rättfärdig genom

 tron och leva i fred m
ed G

ud, en fred som
 

övergår allt förstånd, och som
 bevarar den kristne som

 han 
skildrar från tvivel och rädsla – rädsla för andra m

änniskor, 
för m

örkrets m
akter, för döden. Så ”hans själ …

 prisar 
H

errens storhet, hans ande jublar över G
ud, hans frälsare”, 

likaväl som
 ”detta vittne om

 G
uds A

nde m
ed hans ande”, 

”i hoppet om
 G

uds härlighet, i G
uds underbara avbild och 

den fullständiga förnyelsen av hans själ i rättfärdighet och 
sann helighet”. ”G

uds kärlek har ingjutits i hans hjärta” 
och ”eftersom

 han är en son har G
ud sänt sin sons ande 

in i hans hjärta, och den ropar: ’A
bba! Fader!’” Från R

om
 

5:5 och G
al 4:6 går W

esley vidare till 1 Joh 5:10 och 3:1 
och utvecklar tem

at sonens kärlek. ”Så var G
ud hans ögons 

längtan och hans hjärtas glädje.” O
ch denna kärlek till 

G
ud innebär självklart också kärlek till m

edm
änniskan: till 

1 Joh 4:11 fogas Ps 145:9 för att visa att eftersom
 G

uds nåd 
om

fattar alla, m
åste också kärleken vara universell.

D
enna nytestam

entliga kristne hade vidare ett ödm
jukt 

hjärta, för kärleken är inte uppblåst (1 K
or 13:4). H

an 
hade korsfästs för världen och räddats från lidelser och 

högm
od. H

an visste att han inte kunde göra något utan 
K

ristus. M
en att avstå från att göra det onda var inte till-

räckligt: ”H
ans själ törstade efter att göra det goda.” H

an 
gav därför m

at åt de hungrande, klädde de nakna och så 
vidare (M

att 25:40). Jag pressar ihop och förkortar, m
en 

det ger förhoppningsvis i alla fall en känsla av W
esleys bib-

liska kristendom
 när han så återvänder till texten i A

post-
lagärningarna 4. Å

terstoden av predikan ägnar W
esley åt 

att spåra den bibliska kristendom
ens utbredning, föreställa 

sig vad det skulle innebära om
 den täckte hela världen och 

uppm
ana åhörarna/läsarna att reflektera över var m

an kan 
finna sådan kristendom

 i sin egen tid och på sin egen ort. 
A

lltför ofta finner m
an tistlar bland vetet. W

esleys retorik 
växer när han fortsätter att m

ed Bibeln som
 referensram

 
utm

ana sina sam
tida genom

 att peka på det stora avståndet 
m

ellan biblisk kristendom
 och verkligheten fram

för dem
.

Jag har antytt att det finns paralleller till ”M
akarios”. 

1753 skrev W
esley A

 P
lain A

ccount of G
enuine C

hristia-
nity i vilken han gjorde en uppställning över de ”gam

la fä-
der” som

 han vördade: han ”högaktade dem
 m

ed kärlek” 
eftersom

 ”de beskriver sann, äkta kristendom
”. M

akarios 
var uppställningens höjdpunkt. 35 T

idigt bestäm
de sig W

es-
ley för att en säker nyckel till bibeltolkning var konsensus 
bland kyrkofäderna. I sin dagbok beskriver han hur han 
på väg över A

tlanten för att bedriva m
ission i G

eorgia 
dagligen kontrollerade sin bibelläsning m

ot fädernas. I en 
dagboksanteckning från hans tid i N

ordam
erika, gjord den 

30 juli 1736, återger han en båtfärd först under gynnsam
 

vind och sedan under regn då han läst M
akarios och sjöng. 

”H
an blev inte så lite rädd när m

asten föll …
 m

en han läs-

35. W
haling 1981, s 123–133; O

utler 1964, s 195.



78
79

te åter M
akarios och sjöng.” Flera år senare publicerade 

han för sina efterföljare flerbandskom
pendiet A

 C
hristian 

L
ibrary (Bristol 1749–55), i vars första band han tog m

ed 
utdrag ur M

akarios H
om

ilier. A
v förordet fram

går att 
W

esley trodde att dessa hom
ilier verkligen hade skrivits av 

den store M
akarios av Egypten, 36 och han har själv skri-

vit en skildring av det förebildliga helgonets liv. M
akarios 

”käm
pade för att i sig själv och andra odla …

 det verkliga 
gudslivet i hjärta och själ”. W

esley använder sig av uttryck 
som

 indikerar att det finns en överensstäm
m

else m
ellan 

hans eget och M
akarios sätt att tänka, och beskriver vi-

dare hur M
akarios ”tände sina åhörare, ansträngde sig för 

att väcka i dem
 …

 en uppriktig längtan …
 efter att åter-

ställa den gudom
liga avbild till vilken vi skapades …

 att 
upptäcka den …

 i alla det heliga livets och sam
talets äkta 

frukter, i en sådan segerrik tro som
 övervinner världen och, 

genom
 kärleken, alltid uppfyller hela G

uds lag.”
På detta vis delar W

esley och ”M
akarios” en strävan 

m
ot fulländning som

 m
ålet för det kristna livet. D

e fäster 
lika stor vikt vid G

uds kärlek. M
en för båda är fulländning 

sam
tidigt grundad i kam

pens verklighet. M
ött av ständiga 

m
issförstånd fick W

esley gång på gång förklara vad som
 av-

sågs och inte avsågs m
ed kristen fulländning, och liksom

 
”M

akarios” före honom
 underströk han att m

an aldrig kan 
vara säker på att ha uppnått den i detta livet. W

esley m
enar 

att om
 A

nden har renat hjärtat kan onda tankar inte välla 
fram

 m
er, och på detta sätt är de frälsta fria från frestelse:

36. D
ärför har jag i det som

 handlar om
 W

esleys användande av ”M
aka-

rios” avstått från att använda citiationstecken. D
ärem

ot använder jag dem
 

på andra ställen för att indikera att den som
 avses är Pseudo-M

akarios.

För även om
 otaliga frestelser svävar om

kring dem
, 

besväras de inte av dem
. D

eras själ är alltid lugn och 
stilla, deras hjärta är ståndaktigt och orörligt. 37

M
en sam

tidigt förutsätter denna im
m

unitet att frestelser är 
den m

iljö i vilken den fullkom
nade m

åste leva. Ingen blir 
någonsin helt fri från frestelser. Friden som

 följer m
ed vet-

skapen om
 G

uds frälsning kan vara i dagar, veckor, m
åna-

der, och så väcks tron att krig hör till det förgångna. M
en 

sedanangrips de av några av deras gam
la fiender, deras 

bröstsynder eller den synd som
 hade lättast för att 

ansätta dem
 förut (kanske vrede eller begär). D

e gör 
sådana utfall m

ot dem
 att de kan falla. 38

Fulländning definieras som
 ”fullkom

lig kärlek” (perfect 
love). D

et rör sig m
ed andra ord om

 något dynam
iskt, inte 

om
 ett tillstånd som

 har uppnåtts. D
et är inte heller något 

absolut, utan något som
 förblir om

öjligt att bevisa. ”D
en 

som
 är fulländad i kärlek kan växa i nåden m

ycket snab-
bare än han gjorde förut.”

39 Fulländning är m
ed andra inte 

något m
an kan skryta m

ed, inte heller utesluter det m
öj-

ligheten att m
an någon gång i fram

tiden faller. K
am

pen 
fortsätter, även om

 det är m
öjligt att göra fram

steg genom
 

uthållighet. Biblisk helighet, fullkom
lig helgelse och full-

kom
lig kärlek är olika sätt att uttrycka W

esleys övertygelse 
att Bibelns löften inte bara uppfylls i him

len utan också för-

37. W
haling 1981, s 311.

38. W
haling 1981, s 312.

39. W
haling 1981, s 374.
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verkligas genom
 förändrade liv här på jorden. M

en ändå 
finns det kvar något av sam

m
a eskatologiska spänning som

 
hos ”M

akarios”.
I en predikan m

ed rubriken T
he Scripture W

ay of Salva-
tion

40 beskriver W
esley de om

vändas upplevelse av att två 
principer strider m

ot varandra i deras inre: köttet strider 
m

ot A
nden, naturen m

ot nåden. Sådana m
änniskor kan 

fortfarande ha kraften att tro på K
ristus och älska G

ud, m
en 

sam
tidigt känna inom

 sig hur något av högm
od eller själv-

rådighet, vrede eller otro, rör sig i deras hjärtan. H
an erkän-

ner att de kan falla, m
en H

erren är deras hjälp. K
om

m
en 

så långt hänvisar han uttryckligen till M
akarios och citerar 

ett ställe m
ed innebörden att de oerfarna kan föreställa sig 

att de inte längre har någon synd, m
edan de erfarna vet att 

även de som
 har G

uds nåd kan angripas igen.

D
ärför m

åste kroppens gärningar, vår ”onda natur”, 
hållas tillbaka. Ju m

er vi dör från synden, desto m
er 

levande för G
ud blir vi. V

i går från nåd till nåd. 41

Frestelse och kam
p är inte oförenliga m

ed kristen fullkom
-

ning, m
en att uppnå fullkom

lig kärlek innebär seger genom
 

A
ndens kraft.
V

i har alltså G
uds A

ndes första frukter, m
en skördens tid 

är inte ännu. K
ristna löper risk att angripas just där deras 

styrka är som
 störst: genom

 koncentrationen på sin skuld 
och syndfullhet snarare än på evangeliets hopp, genom

 att 
låta sin förtröstan på G

ud avta. D
etta är kanske W

esleys 
version av akedia, den leda och känsla av hopplöshet som

 

40. O
utler 1964, s 272–282.

41. O
utler, s. 275.

frestade m
änniskor att överge det asketiska livet och som

 
var m

ycket fruktad bland fornkyrkans erem
iter och m

un-
kar. D

et finns en djupgående överensstäm
m

else i synen på 
den inre kam

pen hos W
esley och ”M

akarios”, m
en W

es-
ley dem

okratiserar den andlighet som
 han fann hos dem

 
som

 han uppfattade som
 de tidiga bibeltolkarna, näm

ligen 
kyrko fäderna fram

 till 300-talet. A
tt m

ycket hos kyrkofä-
derna kom

m
er från den m

onastiska rörelsen hindrar honom
 

inte från att fram
ställa det som

 en sann kristendom
 som

 
alla troende borde sträva efter. Sam

m
a sak gäller kallelsen 

till självförnekelse. I en av sina publicerade predikningar
42 

tar W
esley Luk 9:23 till utgångspunkt: ”O

m
 någon vill gå i 

m
ina spår m

åste han förneka sig själv och varje dag ta sitt 
kors och följa m

ig.” W
esley säger att m

an ofta har tänkt sig 
att detta huvudsakligen, om

 inte uteslutande, gäller apost-
larna. M

en detta, m
enar han, är ett ”farligt m

isstag” – för 
kallelsen är ”av den m

est allom
fattande natur”. För att följa 

Jesus m
åste m

an vandra korsets väg. H
an försöker visa vad 

detta innebär och sam
tidigt bevisa att brister i efterföljelse 

underm
inerar ett verkligt lärjungaskap. D

en ”gam
la m

än-
niskan” är fången i synden. O

m
 vi ska göra G

uds vilja kan 
vi alltså inte ”göra vår egen vilja i någonting”. D

en ”synda-
sjuka själen” m

åste helas. A
tt ta korset på sig är att frivilligt 

underkasta sig den sm
ärta som

 denna process m
edför, då 

”H
erren …

 sitter på själen som
 en sm

ältarens eld för att 
bränna dess slagg”. Endast genom

 kam
p kan m

an nå den 
fullkom

lighet som
 är det kristna livets m

ålet. A
tt överläm

na 
sig själv för att bli ledd av K

ristus och A
nden är vägen till 

detta m
ål. ”D

in vilja, inte m
in, o H

erre.”
D

et finns alltså djupgående likheter m
ellan ”M

akarios” 

42. W
esley 1944, nr X

LII, ”Self-D
enial”.
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och W
esley. Sam

tidigt var de barn av sin respektive tid. 
D

en asketiska rörelsen axlade m
artyrernas m

antel, och 
den evangelikala rörelsen övertog reform

ationens centrala 
frågor. D

en ”kultur” som
 W

esley form
ade m

ed hjälp av 
Bibeln, var djupt påverkad av två kontroversiella tem

ata: 
tro och gärningar sam

t rättfärdiggörelse och helgelse. Båda 
kan studeras i W

esleys egen andliga resa.
I O

xford sam
lade John och C

harles W
esley om

kring sig 
en grupp som

 kallades ”den heliga klubben”, och som
 fick 

sm
eknam

net m
etodister. U

nder inflytande inte bara från 
”M

akarios” utan också T
hom

as a K
em

pis och W
illiam

 
Law

 förstod John att

H
ela m

itt liv (inte bara delar av det) m
åste offras an-

tingen åt G
ud eller åt m

ig själv …
 och även om

 jag gav 
hela m

itt liv åt G
ud …

 skulle det inte göra m
ig något 

gott om
 jag inte gav honom

 m
itt hjärta, ja hela m

itt 
hjärta [kursiveringar i originalet]. 43

”Sökandet efter fullkom
ning” uppfattade han dock på det 

här stadiet som
 ”ett hängivet grovgöra”. 44 M

en när han se-
dan såg tillbaka på sitt liv i sin dagbok beskriver han hur 
han hur strävade efter inre helighet, försökte hålla hela 
lagen och trodde att han hade nått frälsningen. 45 M

en ”i 
verkligheten” var hans goda gärningar hans egna, och vad 
han egentligen sökte nå var ”m

in egen rättfärdighet”. Se-
nare, präglad av sina kontakter m

ed herrnhutarna, insåg 
han att ”det enda som

 behövs” är att få ”en levande tro”.

43. O
utler 1964, s 7. C

itat ur en av W
esleys olika skildringar av sitt per-

sonliga ställningstagande 1725.
44. O

utlers uttryck i hans introduktion, O
utler 1964, s 10.

45. O
utler 1964, s 61–65.

K
lockan fem

 på m
orgonen 24 m

aj 1738 öppnade han 
sitt grekiska N

ya testam
ente vid orden: ”H

an har gett oss 
sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem

 skall 
bli delaktiga av gudom

lig natur” (2 Pet 1:4). På kvällen 
gick han

M
otvilligt till ett sällskap på A

ldersgae Street, där en 
m

an läste Luthers förord till R
om

arbrevet. V
id kvart i 

nio, när han beskrev den förändring som
 G

ud verkar 
i hjärtat genom

 tron på K
ristus, kände jag en m

ärklig 
värm

e i m
itt hjärta. Jag kände att jag litade på K

ristus, 
och endast K

ristus, för m
in frälsning. O

ch jag kände 
visshet om

 att han hade utplånat m
ina synder, till och 

m
ed m

ina, och räddat m
ig från syndens och dödens 

lag. 46

Så tog han till sitt hjärta reform
ationens lära om

 rättfär-
dighet genom

 tro och inte gärningar. D
et dröjde dock inte 

länge förrän han bröt m
ed de tyska pietisternas kvietism

. 
Fram

steg i riktning m
ot helighet krävde också gärningar – 

att rikta in sig i linje m
ed G

uds vilja.

V
i talar om

 den tro som
 …

 skapar alla goda gärningar 
och all helighet …

 genom
 att kalla alla till denna le-

vande väg, genom
 vilken ”lagens krav på rättfärdighet 

kan uppfyllas hos oss”. 47

K
ärleken är näm

ligen lagens uppfyllelse. W
esley höll sam

-
m

an tro och gärningar, och vägrade låta dem
 skiljas åt.

46. O
utler 1964, s 66.

47. W
esley 1944, nr I, ”Salvation by Faith”, III.1.
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H
ans erfarenhet fick honom

 dock att erkänna en avgö-
rande skiljelinje – den m

ellan tjänarens lydnad och sonens, 
m

ellan träldom
ens ande och ”anden som

 ger oss söners rätt 
att säga: ’A

bba! Fader!’” A
nden själv vittnar också m

ed 
våra själar om

 att vi är G
uds barn. Skiljelinjen gick således 

m
ellan gärningar som

 utfördes av plikt och gärningar som
 

ström
m

ade fram
 ur ”G

uds kärlek ingjuten i våra hjärtan”, 
m

ellan trons rättfärdighet och vår egen rättfärdighet. 48 
”V

ärm
en i hjärtat” bekräftade Bibelns tonvikt på kärlek, 

och det var G
uds kärleks prim

at som
 gjorde det m

öjligt för 
m

änniskan att svara m
ed självutgivande kärlek. D

är ”M
a-

karios” talade om
 brudgum

 och brud föredrog W
esley i all-

m
änhet att tala om

 fader och son, m
en den centrala insik-

ten hos dem
 båda är att kärleken är nyckeln. 49

D
etta perspektiv på tro och gärningar präglade sedan 

W
esleys syn på både rättfärdiggörelse och helgelse. 50 R

ätt-
färdiggörelse, understryker han, ”är inte att bli rättvis och 
rättfärdig. D

etta är helgelse.” H
elgelsen är visserligen ”rätt-

färdiggörelsens om
edelbara frukt”, m

en dock en särskild 
G

uds gåva och av ett helt annat slag än rättfärdiggörelsen. 
H

an beskriver rättfärdiggörelse som
 ”det som

 G
ud gör för 

oss genom
 sin son” – näm

ligen ”offret för synden som
 den 

andre A
dam

 gör som
 företrädare för oss alla”. D

ärigenom
 

”är G
ud så försonad m

ed världen, att han sluter ett nytt 

48. A
ntytt i korta drag i W

esley 1944, nr. I, ”Salvation by Faith”, II.4, 7. 
M

er utförligt i t.ex. II ”T
he A

lm
ost C

hristian”, IV
 ”Scriptural C

hristianity”, 
V

 ”Justification by Faith”, V
I ”T

he R
ighteousness of Faith, V

III ”T
he First-

Fruits of the Spirit”, IX
 ”T

he Spirit of Bondage and of A
doption”, X

 ”T
he 

W
itness of the Spirit”, X

IV
 ”T

he M
arks of N

ew
 Birth”.

49. Båda använder sig faktiskt av bådadera och citerar Paulus texter till 
stöd för sitt bildspråk.

50. W
esley 1944, nr V.

förbund m
ed den”. H

elgelse, därem
ot, är ”vad han verkar i 

oss genom
 sin A

nde”:

Bibelns enkla begrepp om
 rättfärdiggörelse är tillgift, 

syndernas förlåtelse …
 från denna stund är vi ”god-

tagna genom
 den Ä

lskade”, ”försonade m
ed G

ud ge-
nom

 hans blod”. H
an älskar och välsignar och vakar 

över oss som
 om

 vi aldrig någonsin hade syndat.

R
ättfärdiggörelse handlar om

 ”ge sig av, att ’löpa det lopp 
som

 ligger fram
för dem

’”. M
en genom

 att vara ”i K
ristus”, 

”inym
pade i honom

 som
 grenar på vinträdet”, finner de 

som
 tror på hans nam

n ”inte sin egen rättfärdighet, utan 
den rättfärdighet som

 är G
uds genom

 tron”. 51 D
e ”vandrar 

i anden” efter att ha ”korsfäst kött m
ed dess lidelser och 

begär”.
H

elgelse är m
ed andra ord den process genom

 vilken A
n-

den som
 bor i dem

 verkar till helighet och fullkom
nande, 

”både i deras hjärtan och i deras liv”. N
är de vandrar i A

nden

Ä
lskar de G

ud och sin nästa m
ed en kärlek som

 är 
”som

 en vattenkälla som
 flödar fram

 till evigt liv”. 
O

ch genom
 H

onom
 blir de ledda till all andlig läng-

tan, till ett gudom
ligt och him

m
elskt sinnelag, tills 

varje tanke som
 stiger upp i deras hjärta är helighet 

inför G
ud. 52

Fyllda m
ed tro och helig A

nde äger de i sina hjärtan, 
och visar genom

 alla sina ord och handlingar, G
uds 

51. W
esley 1944, nr V

III ”T
he First-Fruits of the Spirit”.

52. W
esley 1944, nr V

III ”T
he First-Fruits of the Spirit”, I.4.
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A
ndes verkliga frukter, som

 är ”kärlek, glädje, frid, 
tålam

od, vänlighet, godhet, trofasthet, ödm
jukhet och 

självbehärskning” och allt annat som
 är värt att älska 

eller prisa. 53

D
en som

 är fullkom
nad i härlighet visar dessutom

 kärlek 
m

ot alla:

H
an är full …

 av allom
fattande kärlek. D

en är inte 
inskränkt till någon viss fraktion eller gruppering, 
inte begränsad till dem

 som
 delar hans åsikter eller 

yttre form
 av tillbedjan, eller dem

 som
 tillhör hans 

fam
ilj eller dem

 som
 bor i hans om

givning. Inte heller 
älskar han enbart dem

 som
 älskar honom

, eller som
 

är vänligt inställda till honom
 genom

 nära förbindel-
ser. D

enna kärlek liknar hans kärlek vars nåd är över 
alla hans gärningar. D

en svävar högt över alla torftiga 
gränser, om

fam
nar grannar och främ

lingar, fiender 
och vänner; ja, inte enbart de goda och m

ilda utan 
också de fram

fusiga, de onda och de otacksam
m

a. För 
han älskar varje själ som

 G
ud har skapat …

54

G
ång efter annan talar W

esley om
 den förvandling som

 
följer när G

uds kärlek har ingjutits i m
änniskans hjärta. 

K
ristendom

en är till sitt väsen en social religion, och sanna 
kristna ska vara jordens salt och världens ljus. 55 Liksom

 
”M

akarios” har W
esley en vision av ett m

änskligt sam
-

hälle som
 har förvandlats genom

 G
uds kärlek. För ”kärlek 

53. W
esley 1944, nr V

III ”T
he First-Fruits of the Spirit”, I.6.

54. W
esley 1761, I.5.

55. W
esley 1944, nr X

IX
, ”U

pon our Lord’s Serm
on on the M

ount”.

till m
edm

änniskor är något totalt och väsentligt annat än 
egenkärlek”. 56

 −O
lika tider, olika frågor, olika kulturer – m

en sam
tidigt är 

det anm
ärkningsvärt stora likheter m

ellan ”M
akarios” och 

W
esleys sätt att läsa Bibeln, en läsning som

 i sig själv var 
kulturform

ande och hade ett dram
atiskt och kraftfullt in-

flytande under de århundraden som
 följde. Biblisk helighet 

var en fråga om
 hjärtat, m

en hade konkreta och praktiska 
följder för sam

hällsliv och etik. D
essa följder verkade dels i 

senantikens asketiska kultur, dels som
 en evangelikal rörel-

seenergi i 1700-talets form
aliserade religion. D

et som
 bör-

jade som
 en kallelse för eliten breddades till ett befriande 

evangelium
 för vanliga arbetare under 1700-talets indu-

striella revolution. U
tgångspunkten var en kulturform

ande 
läsning av Bibeln.

56. W
esley 1761, I.6.
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