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En sak kan åtminstone sägas vara ge-
mensam för mystikerna. Många hävdar 
att den mystika upplevelsen är outsäglig 
– och sedan skriver de sida upp och sida 
ner för att ändå försöka skildra den.

En av dessa skrivare är Rumi, den torre 
laglärde ayatollan som blev kärleksmys-
tiker. Simon Sorgenfrei, som snart dispu-
terar på en avhandling om honom, berät-
tade att Rumis verk var den mest säljande 
poesin i USA på 1990-talet. Då handlar 
det ofta om tolkningar av hans dikter där 
det specifikt islamiska tonats ned.

Navelskåderi säger nån
Många associerar mystik till världsfrån-
vänt ”navelskåderi”. Catharina Stenqvist, 
professor i religionsfilosofi i Lund, hävda-
de med utgångspunkt i Thomas Mertons 
liv att mystiken handlar om att ”lämna 
världen för att fatta världen”, den mys-
tika upplevelsen ger ett nytt perspektiv 
som leder till handling.

Kabbala och chassidism
Mystiken beskrivs ofta som en margina-
liserad, bitvis oppositionell del av religi-
onerna. Inom judendomen är mystikens 

marginalisering särskilt tydlig. Eva Ekse-
lius, litteraturvetare med examen från det 
judiska studieinstitutet Paideia, berätta-
de att en professor i judisk mystik hävdar 
att det inte finns någon mystik i juden-
domen! Vilket det dock gör från medelti-
dens kabbala och 1700-talets chassidism 
till idag, då det finns en stark rörelse i 
USA som lyfter fram kabbalans betoning 
på innerlighet och engagemang för att 
frigöra det ”gudomliga ljuset” i världen.

Mannen med den gyllne pistolen
Men att mystiken och mystikerna alltid 
skulle vara fredsälskande, och stå i mot-
sättning till religiösa institutioner är en 
alltför förenklad bild. Simon Sorgenfrei 
påpekade att Tjetjeniens diktator Ramzan 
Kadyrov, som gärna poserar på bild med 
en gyllene pistol i handen, är medlem av 
en sufi-orden. 

Seminariet arrangerades av Centrum 
för religionsdialog i samarbete med Sig-
tunastiftelsen och religionsvetenskapliga 
avdelningen vid Södertörns högskola 
med utgångspunkt i boken Levande ord 
– tolkningar av abrahamitiska källtexter, 
utgiven på Studentlitteratur.

Mystik uppfattas ibland som en dimension av andlighet som är 
gemensam för olika religiösa traditioner, som ligger bortom och 
står över teorier och konflikter, och som kan bidrag till dialog och 
försoning. Stämmer det? Nyligen samlades ett femtiotal personer 
på Sigtunastiftelsen för att lära sig mer om mystik i judisk, kristen 
och muslimsk tradition.
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Gotlands kyrkvecka
VISBY 22-26 MAJ
Under Gotlands kyrkvecka hålls på lördagen 
den 25 maj ett seminarium om religionsfrihet. 
Där medverkar Centrum för religionsdialogs 
medarbetare Helene Egnell tillsammans med 
Jenny Jansson Pierce, fonden för mänskliga rät-
tigheter och Yasin Ahmed, Sensus studieför-
bund. Samma dag presenterar Carina Brink och 
Anna Davidsson Bremborg Landskrona försam-
lings arbete med att skapa mötesplatser och byg-
ga broar mellan människor. De belönades med 
förra årets utmärkelse ”årets förnyare”. 

Läs mer här eller på vår hemsida.

EFTERMIDDAGSTE-OLOGI: 
Att vara kristen med judiska 
glasögon – vad ser man då?
29 MAJ KL 15-17 PÅ CENTRUM FÖR RELIGIONSDIALOG 
Vikarierande domkyrkolektorn Ulf Lindgren 
med examen från Paideia, det europeiska ju-
diska studieinstitutet i Stockholm, berättar om 
ett år bland Talmud, Halakha och Kabbala som 
förändrat hans bild av bibeln och kanske Gud... 
Te och scones serveras.
Anmälan via mail helene.egnell@svenskakyrkan.se 
senast 27 maj.

Skuld, försoning och förlåtelse i 
rabbinsk judendom och kristendom
FJELLSTEDTSKA SKOLAN HÖSTEN 2013
Centrum för religionsdialog är medarrangör 
till en kurs om 7,5 högskolepoäng som Fjell-

stedtska skolan anordnar i höst. Kursen inne-
håller studier hur skuld, försoning och förlå-
telse förklaras i judendom och kristendom och 
hur man predikar över dessa ämnen i olika 
traditioner. I kursen ingår en icke-obligatorisk 
vecka på STI i Jerusalem. 

Läs mer här eller på vår hemsida.

I vår tid – en ny relation 
mellan judar och kristna
12 SEPTEMBER, 16 OKTOBER OCH 21 NOVEMBER
Samtalsgrupp kring det nya dokumentet om 
judisk-kristna relationer som presenteras på si-
dan tre i detta nyhetsbrev. För mer information 
och anmälan, kontakta Helene Egnell, tel 08-
508 940 09.

DYNAMIK & DYNAMIT I RELIGIONSMÖTET DEL IX:
Kyrka i vattumannens tid
24 SEPTEMBER KL 9-15.30 I KATARINA FÖRSAM-
LINGSHUS, HÖGBERGSGATAN 13, STOCKHOLM
En stor andel av vår kyrkas medlemmar, också 
många av dem som går i gudstjänst, känner sig 
också hemma i den ”alternativa andligheten.” 
Hur för vi dialog med dem, och med dem som 
är misstrogna mot kyrkan – mindfulnessutöva-
re, asatroende och moderna häxor? Vilka and-
liga praktiker kan få rum under kyrkans valv – 
qi gong, diksha, yoga – var går gränsen? I en och 
samma församling kan prästerna ge olika svar på 
de frågorna, men vi samtalar sällan om det. Nu 
får vi tillfälle att göra det, tillsammans med Li-
selotte Frisk, professor i religionsvetenskap vid 
Högskolan Dalarna som skrivit boken Nyand-
lighet i Sverige – ett religionsvetenskapligt per-
spektiv, och Steve Hollinghurst, 
anglikansk präst som arbetar 
vid Church Army’s forsknings-
enhet med frågor kring kyr-
kans kontakt med den alter-
nativa andligheten. Föredra-
get hålls på engelska. 
Kostnad: 400 kronor 
inklusive lunch
Anmälan: senast 10 sep-
tember via kursanmälan på 
Stockholms stifts hemsida

VI GRATULERAR
Ulf Lindgren, vikarierande domkyrkolektor i Stockholm, som i vår har av-
lagt examen vid Paideia, The EuropeanInstitute for Jewish Studies in Swe-
den. Ulf är det förste prästen i Svenska kyrkan som studerat vid Paideia.
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på http://www.fjellstedtska.se/?id=68

www.svenskakyrkan.se/gotlandskyrkvecka
http://www.fjellstedtska.se/?id=68


I vår tid. En ny relation mellan judar och kristna 
är en översättning av de 12 punkter om ett förnyat 
engagemang i judisk-kristen dialog, som antogs av 
International Council of Christians and Jews vid 
konferensen i Berlin 2009.

När ICCJ bildades 1948 antogs ett dokument 
i tio punkter, riktat till kyrkor, församlingar och 
enskilda kristna, som åtog sig att bekämpa anti-
judiska inslag i kristen teologi och praktik. Det 
nya dokumentet vänder sig till både judar och 
kristna, och dessutom till muslimer och ”alla 
människor av tro och god vilja”.

Manar till respekt
Punkterna som de kristna uppmanas ställa sig 
bakom handlar om att fortsatt motarbeta antiju-
diska inslag i teologin och ”bejaka Jesu grundläg-
gande identitet som jude av sin tid”, samt manar 
till ett engagemang i Israel-Palestina-frågan som 
respekterar båda sidor till fullo. 

Judar uppmanas bland annat att erkänna de an-
strängningar som kristna gjort under 1900-talet 
för att förändra sin inställning till judar, och att 
skilja mellan ärlig kritik av Israel och antisemi-
tism. Uppmaningen till alla människor av god vilja 
gäller engagemang i interreligiös och interkulturell 
utbildning samt för social rättvisa och miljöarbete.

Sann mot sig själv – öppen mot andra
Religionsdialog handlar om att vara sann mot sig själv och öppen för 
andra. Boken med samma namn vill inspirera till samtal om hur vi är 
kyrka i ett mångreligiöst samhälle.

”Jag vill inte kompromissa med 
min kristna tro, så religionsdi-
alog är nog ingenting för mig.” 
Det är en invändning vi får 
höra ibland. Men den som sä-

ger så har nog inte förstått vad religi-
onsdialog handlar om. Dialog är inte detsamma 
som förhandling, där målet är att komma fram 
till en minsta gemensam nämnare. Dialog hand-
lar om förståelse. Att förstå hur den andre tän-
ker och tror. Och att i ömsesidighet förklara vad 
som är viktigt för en själv i den egna traditionen. 
I den processen förstår man ofta också sin egen 
tro bättre, relationen till Gud kan fördjupas. I di-
alogen upptäcker vi att vi har mycket gemensamt 
– men vi upptäcker också vilka de viktiga skillna-
derna är, vad som är unikt för min egen tradition.

Ladda ner eller kom förbi
Dialog handlar om att vara Sann mot sig själv – öp-
pen mot andra. Det är också titeln på en skrift som 
Svenska kyrkan givit ut för att inspirera till samtal 
om religionsteologi. Man kan läsa boken på egen 
hand, diskutera den i medarbetarlag eller kyrkoråd, 
eller starta en studiecirkel utifrån den studiehand-
ledning som ingår i boken. Boken finns att ladda 
ned från Svenska kyrkans hemsida, den kan bestäl-
las på tel 018-16 96 00 för 80 kronor, eller kom 
upp på Centrum för religionsdialog och köp den.

Vi på Centrum för religionsdialog kommer 
gärna till din församling och leder ett samtal 
utifrån de frågor boken tar upp i olika samman-
hang! Hör av dig!

Ladda ner boken här eller på Centrum för reli-
gionsdialogs hemsida.

Den svenska översättningen har tagits fram av 
Samarbetsrådet för judar och kristna och kan 
laddas ned från Centrum för religionsdialogs 
hemsida.

Förnyat engagemang i judisk-kristen dialog
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www.centrumforreligionsdialog.se

Prenumerera på Nyhetsbrevet
Läs nyheter och information från Centrum för religionsdialog.
Nyhetsbrevet distribueras digitalt 4 ggr/år.

. Vill du prenumerera kontakta Lena Hedström, lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

Redaktör: Pär Sandberg, par.sandberg@svenskakyrkan.se

På centret arbetar: 
Stiftsadjunkt Helene Egnell, tel 08-508 940 09, mobil 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se
Stiftsadjunkt Birgitta Winberg, tel 08-508 940 19, mobil 070-567 08 26, birgitta.winberg@svenskakyrkan.se    

Adress: S:t Jacobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2A, 2tr, 111 53 Stockholm.

                               

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift 
Verkar för samarbete och goda relationer mellan kristna och människor av annan tro genom att:

•	 Stötta och inspirera till religionsmötesprojekt i Svenska kyrkans församlingar
•	 Erbjuda kurser, samtalskvällar och dialoggrupper
•	 Förmedla kunskap, kontakter, litteratur m m 
•	 Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte

Tips:

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook

Bibliodrama är en metod för att arbeta kreativt 
med texter. ”Biblio” står alltså för ”bok”, inte för 
”bibel” – även om det är i kristna kretsar som 
bibliodrama främst utvecklats.

Ny modell
Interreligiöstbibliodrama har börjat användas 
som en modell för dialog på flera håll, men när 
Bibliodramasällskapet, Centrum för religionsdia-
log och Sensus bjöd in till workshop 7-8 april var 
det alltså första gången i Sverige.

Spännande dynamik
När människor från fyra olika religiösa traditio-
ner samlas för att med stort allvar ”leka” med 
texter från Koranen, Gamla och Nya Testamen-
tet samt en kinesisk dikt, uppstår en spännande 
dynamik, kunde vi konstatera.

Texterna belyste varandra i ett växelspel med 
deltagarnas religiösa bakgrunder och personliga 
erfarenheter. Våra två dagar vid berget var en bra 
början på något som vi hoppas ska kunna ut-
vecklas i framtiden.

Bra början 
vid berget
För första gången i Sverige har en 
interreligiös bibliodrama-workshop 
genomförts. Temat var Berget – en 
plats mellan himmel och jord.

Sveriges kristna råd har sammanställt tio punk-
ter för hjälp till kristna som deltar i interreligiösa 
samtal. Nyckelorden i dessa punkter är: gästfri-
het, lyssnande, sann mot sig själv, sann mot an-
dra, jämför lika med lika, att mötas, självkritik, 

våga låta samtalet förändra, jämlikhet och makt, 
religion i det svenska samhället.

Dokumentet Kristna i möten med människor 
av annan tro kan laddas med från Sveriges krist-
na råds hemsida: www.skr.org

Ny skrift om religionsmöte
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