Handboksremissen våren 2010.
Spontanremiss från

Kvinnor i Svenska kyrkan
Kvinnor i Svenska kyrkan gläder sig åt att strävan efter inklusivt språk nu är accepterat. Vi
instämmer i att begreppet bör vidgas att omfatta fler kategorier av människor. På den punkten vill vi
även nämna barnen samt den livsmiljö vi alla är en del av.
Med nedanstående reflektioner, särskilt när det gäller att förstå vad inklusivt språk innebär, vill
Kvinnor I Svenska kyrkan bidra till det fortsatta arbetet med Svenska kyrkans handbok.
Inklusivt språk handlar inte bara om ord och inte bara om benämningar på Gud. Det räcker inte att bara
byta Herre mot Gud. Det är en mycket mer genomgripande princip.
Inklusivt språk får mottagarna att känna att det handlar om dem. De fyra evangelierna som riktar sig
till olika adressater är ett värdigt föredöme. Matteus utgår från den bakgrund som de judiska
adressaterna har och citerar därför gärna profetior som uppfyllts i och med Jesus.
Talesättet ”att tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin” är en annan sats som
handlar om stilläget. Valet av stilläge påverkar mottagarens reaktion. Du och ni betyder samma sak,
men den tilltalade reagerar olika.
Makt
”Språk är bärare av makt genom att språk definierar och strukturerar hur vi uppfattar den verklighet vi
är en del av” skriver handboksgruppen. Den maktverklighet som kvinnor (och natur) historiskt
definierats in i är den, att människor är lika med män, som är aktiva och kontrollerar naturen, dit
kvinnor och barn räknas. Denna världsbild har verkat förödande på naturen. Tyvärr har kyrkan spelat
med och legitimerat detta förhållningssätt. Ett verkligt inklusivt synsätt uppstår när både män och
kvinnor och barn och natur betraktas som ömsesidigt beroende i en enda helhet.
Världsbilder
Den världsbild, den grundläggande stora berättelse om tillvaron, som hittills legat till grund för
(särskilt den västliga) kyrkans språk lyder förenklat så: Människan har varit olydig mot Gud
(syndafallet) och därför förtjänar hon straff, vilket Gud själv tar på sig genom att offra sin son. Så får
människorna evigt liv, om vi bara tar till oss denna försoning = förlåtelse.”
Moderna människor förstår inte eller accepterar inte denna berättelse idag, om de inte händelsevis är
indoktrinerade från barnsben. Att man kan tala om indoktrinering märks på de häftiga reaktionerna
efter Jonas Gardells TV-program, särskilt del 2, om fenomenet offer i serien Å herregud. Man vill inte
bli störd i sin invanda tankegång.
Denna ”klassiska” kristendom tonas numera ner mer och mer, även av handboksgruppen i
förklaringarna till de olika momenten i gudstjänsten och i resonemangen om beredelsen(s plats) och
förlåtelsen. Samma tendens kan också iakttas i församlingarnas egna agendor.
Ett sätt att söka komma vidare utan att bryta helt med traditionen är att omtolka och tänja på
begreppen. Offer får betyda gåva helt enkelt. Offertoriet översätts redan med tillredelse.
Ett tydligare konstruktivt alternativ är att byta motiv/grundmetafor. Det finns redan sådana etablerade
att bygga vidare på:
•

vetekornet som dör och bär mycken frukt, (Joh 12)

•

gemenskapen, communio, κοινωνια koinånia i Guds rike, som kan vara litet som ett
senapskorn men likt surdegen genomsyrar hela degen

•

nåden att bli förlåten, nåden att få leva, som ger glädje och tacksamhet, ευχαριστια e vkaristi.

•

kärleken som tillräcklig grund för försoning och förlåtelse utan offer, (1 Kor 13)

•

delandet i solidaritet av moder Jords gåvor
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•

befrielsen från sådant som binder

•

vandringen med strapatser

Modern världsbild
Det Jesus förkunnade är tidlöst och tål att sägas även idag. Jesus egen syn på sin död som vetekornet
är lätt att instämma i och vi kan fröjdas över det visa i det biologiska kretsloppet, som säger oss att
döden är en del av livet och inget straff. Tydningen av hans död som ställföreträdande straff vållar
dock problem liksom tanken att döden är syndens lön. Ska moderna människor känna sig inkluderade
bör man utgå från en modern världsbild. Vilken är den grundläggande ”stora berättelsen” som vi lever
med idag? Vilka är människans villkor enligt modern världsbild? Hur ser en modern människa på vad
som är ont, vad som är synd och vad man behöver frälsas, räddas från?
Människans stora existentiella problem idag är livsmiljön. Hoten mot miljön är hot mot själva livet,
med andra ord en existentiell fråga om liv och död. Religion är människors brottning med livet och
döden och handlar om själva existensen och villkoren för den. Handboksgruppen vill vidga begreppet
inklusivt språk till att omfatta fler kategorier människor. Men människan är en del av jorden och dess
ekosystem. Hon har fått förmågan att reflektera och handla men är fortfarande en integrerad del av
moder Jord och beroende av henne. Hon andas hennes livgivande vind var sekund.
För att producera en text som fungerar inklusivt, måste man tänka inklusivt. Det inklusiva tänkandet
som ett inklusivt språk har att utgå från, behöver vidgas till att även inkludera medvetenhet om
människans biologiska sammanhang och samspel med den övriga skapelsen.
Vari består synden och frälsningen?
Vari består synden med en sådan världsbild? Det vanliga svaret i nutida teologi är brustna relationer.
Gud är relation. Brustna relationer är därmed en synd mot Gud. Vår ödesdigra synd består i att vi inte
insett vår beroenderelation till den övriga skapelsen inklusive andra människor utan tror oss kunna
exploatera den hur som helst. Vi älskar den, ser dess skönhet, men är vi beredda till botgöring i form
av ändrade levnadsvanor?
Skulden uppfattades och uppfattas i nuvarande syndabekännelser mestadels individualistiskt. Men den
svåra arvsynden eller i varje fall arvsansvaret idag är strukturellt. Det består av världsvid orättvisa och
ekonomism; mammon som Jesus varnade för är själva drivkraften för vårt samhälle. Individuell god
vilja och handling betyder föga. Svårigheten är att organisera sig och påverka strukturerna. Med andra
ord – det handlar om politik, som ofta inte betraktas som något andligt.
”reflektera över vilken bild av Gud gudstjänstordningen förmedlar”
Orden förlåtelse och försoning förutsätter (oftast) en individuell förseelse. I kristet språkbruk förutsätts
dessutom att försyndelsen gottgjorts av Kristi död på korset, vilket i sin tur faktiskt förutsätter en grym
Gud som behöver blidkas med offer. Här gäller det verkligen att ”reflektera över vilken bild av Gud
gudstjänstordningen förmedlar” (s 19).
Talet om försoning och förlåtelse innebär ytterst för den tilltalade: du duger inte som du är, (fastän
Gud har skapat dig). Du måste bli annorlunda. Även om man kallar försoningen och offret för gåva
eller mysterium, ligger i botten tolkningen av Jesus död som ett försoningsoffer. Det är en tolkning
som gjordes efteråt i en miljö som dominerades av tanken på skuld och straff och försoningsoffer.
Men Jesus själv villkorade inte syndaförlåtelse med sin offerdöd. Han sa: Var inte rädd. Din tro har
hjälpt dig.
Vari består människors problem idag?
Handboksgruppen kan tänka sig att helt ta bort beredelsen. Det vore både onödigt och fel. Men man
måste ha klart för sig vari beredelsen bör bestå för att formulera den. Vad är problem för en människa
idag? Hellre än att tala om synd handlar det idag om tillkortakommande, begränsning, att man är fast i
strukturer som man inte som individ rår på. Ytterst gäller detta den existentiella problematik som
hoten mot miljön och klimatet utgör. Vad kommer att hända med våra barn och barnbarn om vi inte
kommer tillrätta med dem?
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Den skuldkänsla som tynger mest och föder en existentiell, religiös, ångest är den rika världens
överkonsumtion och de globala orättvisorna, som man samtidigt drar fördel av och i så måtto är skuld
till.
Kan vi predika att Jesus död på korset ställer detta till rätta?
Beredelsen – ett offertorium
Med en sådan problembeskrivning kan beredelsen inte formuleras som en syndabekännelse. Den bör
snarare ha formen av ett överlämnande av mig själv och hela min situation, ett offertorium – där vi
också förslagsvis kan placera beredelsemomentet. Jämför den så kallade överlåtelsebönen i nuvarande
handbok.
Framtidens existentiella frågor
Den handbok man nu arbetar med ska fungera framåt i tiden. Att förutsäga framtiden är inte lätt men
vad vi säkert vet är att själva våra livsvillkor hotas av miljöförstöring och klimatförändring och av
orättvisor mellan fattiga och rika. Det är i sanning ett existentiellt hot, ett hot mot vår existens på
jorden, inte i himlen.
Handboksgruppens stora uppgift är att fördjupa reflektionen över vad detta betyder, vad evangelium
och frälsning kan innebära idag. Svaret blir avgörande för gudstjänstens relevans och människors lust
och vilja att delta.
Stilens betydelse
Liturgiskt språk är ett högspråk med många formelartade inslag. För en främling är det ofta föga
begripligt. Denna högstämda stil riskerar därför att fungera exkluderande. Men dess funktion är att
förmedla särskild högtid och stämning, kanske också avstånd. Gud är stor, ja större.
Man kan genom användning av det liturgiska språket uppfatta banden till historien; Kyrie eleison har
använts sen biblisk tid. Känslan förstärks till och med om man inte förstår orden. Psalmer fungerar
ännu tydligare så. Melodin tar där ofta överhand, frammanar minnen och skapar stämning, medan man
tänker minimalt på vilka ord man sjunger.
De ord som är rutin och kanske går av bara farten, av vana, kan dock vid ett särskilt tillfälle visa sig
vara just de ord som gör att en människa orkar leva vidare. Eller de ord som blir tydliga och pregnanta
och som hjälper henne att dö i tillit. Dock förutsätter detta det språk och en stil som håller för djup och
innehåll. Det liturgiska språket har därför sin givna plats i gudstjänsten.
Det mest inkluderande stilläget är normalprosan. Nya testamentet är skrivet på grekisk normalprosa.
Dess texter har mestadels informativ funktion, de kommer med de goda nyheterna, och i gudstjänsten
läses Bibel 2000s normalprosa. Predikan kan ta ut svängarna ännu mer och anpassas till adressaterna.
Psalmerna är poesi och ger ord år deltagarnas känslor. Böner är oftast personliga och bör ha passande
stilläge. Här kan det liturgiska fjärrspråket ersättas med närspråk. Så kan olika stillägen användas för
att göra gudstjänsten både varierande och funktionell.
Den heliga Anden
Vi hoppas att den helige Ande snart helt ska ersättas med den heliga Anden, som Bibel 2000
konsekvent översätter. Hybrider, dålig svenska av typen den heliga Ande vittnar bara om hur hårt de
traditionella formuleringarna sitter och att man inte grundat förändringen i verklig insikt om att allt
talar för att låta Anden vara realgenus.
Bön
Det verbala mänskliga språket har en funktion som liknar ritualernas. Dessa gör inte bara upplevelsen
tydligare utan förändrar faktiskt upplevelsen. Det kan finnas tankar som aldrig tidigare klätts i ord. När
orden väl formulerats, får tanken tydligare konturer. Sinnesintrycken får stöd och riktning i ritualet,
som även kan förändra själva tänkandet, eftersom urvalsprinciperna ändras. Språket både befäster,
reviderar, och förverkligar. Detta sociologiska faktum har särskild relevans för hur offentliga böner
formuleras.
Verbet som beskriver handlingen bön är be. Dess grammatiska realisation är imperativ: gör, ge, hjälp.
Men kan man uppmana Gud? Vilken slags bönhörelse förväntas av alla imperativer? Böners
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formulering kan forma en uppfattning om hur vi föreställer oss bönhörelse och därför också trostvivel
om Gud inte hör bön och uppfyller våra böner som den bedjande tänkt sig. Det finns ett starkt behov
av en fördjupad reflektion om bön och om vad bönhörelse är för den moderna människan. Bönens år
2010 har hittills gett sparsamma bidrag till detta.
Vi tror att beskrivningar av världen och eftertanke om den egna situationen och uttryck för detta
även mobiliserar och aktiverar. Tilliten växer när den uttrycks, orden om Guds närvaro och kärlek gör
denna kärlek närvarande och verklig i nuet.
Det är även så man bör se performativa1 språkhandlingar som det som sker i dopet. Där aktualiseras
och bekräftas faktum att alla barn är Guds barn, trots att de föds in i en (delvis) ond värld. "Det sker
något i dopet" säger man. Javisst. Det sker något när evangelium förkunnas, när människor får veta
hurdan Gud är, utan att man behöver anta att språket manipulerar på något vis. Det betraktelsesättet
skymtar även i handboksgruppens resonemang i 3.5 kring Förlåtelse på försoningens grund:
”förlåtelsen är då inte ett återupprättande av en förstörd relation utan en bekräftelse (min kursiv) på att
den goda relationen från Guds sida består”.
Delaktighet
Undersökningar av olika slag liksom mångas egen erfarenhet pekar på vikten av delaktighet. En
gudstjänst som är inklusiv har många aktörer. Prästens uppgift är att leda gudstjänsten. Det betyder
inte att prästen tillsammans med musiker, vaktmästarna och kyrkvärd är de som ”gör” allt. Om många
fler delar på den mångfald av uppgifter som utförs i en gudstjänst innebär det att även de som kanske
främst sitter i bänken också känner att de är delaktiga, inte passiva åskådare till något som några få
professionella gör. Den som får bära korset, läsa texten, be förbönen, predika eller dela ut
nattvardsgåvorna någon gång då och då upplever på ett påtagligt sätt vad det är att få göra tjänst, tas i
anspråk som Guds medarbetare. Gamla och unga, kvinnor och män, med olika språk och från olika
kulturer gestaltar en kyrka, som inte är styrd av ett hierarkiskt tänkande eller instängd i en
medelklassinstitution.
Linköping den 10 juni 2010-06-10
Styrelsen för Kvinnor i Svenska kyrkan genom
Hilda Lind

Kerstin Bergman
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Enklast känner man igen en performativ utsaga genom att den börjar med: Härmed (döper jag dig…)
En performativ språkhandling innebär att något utförs genom själva uttalandet. En person med särskild social
ställning (präst) säger något i viss situation, Jag döper dig, vilket innebär konsekvenser i framtiden (personen
äger tillträde till nattvard, förväntas betala kyrkoavgift).

4

