
 
 

 

MATER-IALISM 

 

Dramastycken att läsa och göra 

Av Kerstin Bergman 



1 

 

  



2 

 

 

 

 

MATER-IALISM 

 

Dramabitar att läsa och göra 

Av Kerstin Bergman 

 

 

 

 

 

 

Utarbetat i samråd med  

Kvinnor i Svenska kyrkan 

  



3 

 

  



4 

 

 

 

 

Innehåll  

Inledning. Vad är mater-ialism?   sid 5 

Texterna kan användas så   sid 7 

8 scener, översikt    sid 8 

Psalm; O moder Jord    sid 9 

Scen 1: Befriad    sid 10 

Scen 2: Förundran    sid 14 

Scen 3: Människan    sid 17 

Scen 4: alla moder Jords barn   sid 21 

Scen 5: Liv och död    sid 25 

Scen 6: Acceptans och förändring   sid 30  

Scen 7: Allt detta kallar jag Gud   sid 35 

Scen 8: Summa    sid 39 

 

 

     

  



5 

 

Mater-ialism 

Inledning 
 

Vad är mater-ialism? Vem är mater-ialisten? 

 

Mater-ialism är en ordlek som, kort sagt, betecknar 

ett tänkesätt som håller moder Jord lika helig som 

fader Himmel.  

Mater-ialisten har svårt med tre saker i traditionell kristendom: underverk och 

övernaturligheter, den patriarkala gudsbilden och så saknar hon stöd i kyrkan för 

sitt miljöengagemang.  

Att det finns något man kan kalla Gud är uppenbart för mater-ialisten: hon ser 

det ju var stund omkring sig, skapelsen, universum, allt som finns. Det är ett 

under att något finns. Alltet är outgrundligt och ständigt större, för att använda 

ord som brukar syfta på Gud.  

Mater-ialisten kritiserar och ifrågasätter det som ständigt upprepas i kyrkan. 

Hon försöker vara konstruktiv i sin kritik och formulera en alternativ religiös 

hållning till omvärlden sådan den beskrivs av vetenskapen.  

Hon vill tro att de kristna dogmerna kan tolkas och revideras så att man kan vara 

både modern och religiös samtidigt och ha med sig tron och tilliten i vardagens 

praktiska liv.  

 

Tro med bättre vetande 
Mater-ialisten har svårt med kollisionen mellan den 

moderna världsbilden, som hon självklart lever med, och 

den bibliska. Hon vill inte tro mot bättre vetande utan vill 

kunna tro med  bättre vetande.  

Därför frågar hon: Varför anses det övernaturliga mer 

gudomligt än det naturliga? Naturens under blir ju alltmer 

förunderliga, inte minst i den vetenskapliga forskningens 

ljus.  

Varför anses det andliga och himmelska mer gudomligt än det materiella och 

jordiska? Gud skapade ju materien. Den – och antimaterien, vad det nu är - 

formar hela det oändliga universum och består av oförstörbar energi – måste 

inte det betraktas som gudomligt? 

 

Hänger samman med kvinnosaken 

Materialism är ett nedsättande ord. Mater-ialisten har upptäckt att 

missaktningen av det materiella hänger ihop med kvinnosaken. Tudelningen i 
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andligt och materiellt motsvarar segregationen män – kvinnor, ljus – mörker med 

flera motsatspar. Ordet materia bygger dessutom på latinets mater, moder. Det 

är fadern i himlen som dyrkas, inte moder Jord, allt levandes moder, som 

ständigt föder nytt liv. Mater-ialisten vill ha med båda föräldrarna.  

 

Vår tids ödesfråga: hållbar utveckling 

Vår tids ödesfråga, miljö, klimat och hållbar utveckling, 

intresserar kyrkan minimalt, trots att det är en existentiell 

och därmed religiös fråga. Människan håller på att såga av den 

gren i livsträdet som hon själv sitter på. Varför fungerar den 

kristna förkunnelsen inte på detta område? Hur formuleras 

evangelium, ett glatt budskap, i den situationen? Vad är 

frälsning eller räddning sōtēría) i den kontexten? 

Gudsbilden och gudsspråket måste fokuseras om och vidgas.  

 

I kritisk solidaritet med kyrkans tradition 

Mater-ialisten tror att en sådan omfokusering kan ske inom ramen för vad som 

kallas kristendom. Det har skett förr. Somliga traditionella trosföreställningar 

som kommit till under kyrkans historia har man och måste man lämna bakom sig. 

Innebörden i texter av olika slag kan omtolkas. Ett centralt exempel kan vara 

berättelserna om Jesu död och uppståndelse. De tolkas inte som försoningsoffer 

för synder utan syftar på kretsloppet och kan så utgöra grund för hopp inför 

framtiden.  

Denna hållning kallas kritisk solidaritet med kyrkans tradition, en formulering 

som återfinns hos Kvinnor i Svenska kyrkan.  
 

Tro är ett sätt att förhålla sig. 

Religion är emellertid inte en beskrivning av verkligheten. 

Det är vetenskapens sak. Religion är ett förhållningssätt till 

verkligheten, som avgör hur du samspelar med omvärlden. 

Vad du håller heligt präglar givetvis det samspelet. Tro, 

hopp och kärlek likaså. Andra relationer som förundran, 

ödmjukhet och vördnad inför moder Jord inspirerar alla 

spontant till arbetet med hållbar utveckling, för Guds rike på jorden.   

 

 

 

 

 

…. som  Albert Schweitzer:  Vördnad för livet 
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Texterna kan användas så här: 
 

1. Enskild läsning. 

Man kan läsa texterna för sig själv som man läser en vanlig bok. 

  

2.  Högläsning 

Den dialogiska formens rätta element är (förutom drama) högläsning, helst då 

mellan två/flera röster. Med flera deltagare ges möjlighet att samtala efteråt. 

Då finns frågor efter varje scen till utgångspunkt och hjälp. 

 

     3. Som pedagogiskt drama 

I jämförelse med traditionell metod att läsa en text och diskutera kring frågor 

på texten är drama en aktiverande metod. Den rymmer upplevelse, inlevelse och 

reflektion och kan dessutom bli rolig och lustfylld, en förutsättning för all 

inlärning.  

Även om med detta material deltagarna inte själva formulerar tankarna tar de 

dock orden i sin mun och uttalar dem. När de förstår dem går det lätt att locka 

fram rätt betoningar och tillhörande kroppsspråk. Då arbetar man med både 

intellekt, känsla och inlevelse. Språket och dess innehåll kommer närmare genom 

det sociala samspelet. 

Eftersom texterna är ganska innehållstäta, rekommenderas att först låta alla 

läsa igenom aktuell(a) scen(er). Därefter övas dessa in (och regisseras alltefter 

omständigheterna) och spelas upp för de andra.  

 

Studiecirkeln är en bra form för samtal 
Man kan mötas i studiecirkel för att 

fördjupa sig i scenerna.  

Ta för vana att göra en runda så att alla som 

vill får göra sin röst hörd. 

Studieförbundet som lämpligen bör 

kontaktas för hjälp heter www.sensus.se 

 

PS Alla bilder är inte lika självklara som denna. Om du tycker bildvalet är 

konstigt, försök tolka hur den kan vara menad!  Det ger också bra samtal. 

 
Litteratur: Christel Öfverström, Upplevelse, inlevelse och reflektion. Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings universitet. LiU-PEK-R-245. Oktober 2006. 
  

http://www.sensus.se/
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Åtta scener  

där Mater-ialisten samtalar med olika personer. 

 

Scen 1 BEFRIAD    
Det kan upplevas som en befrielse att inte behöva tro på dogmer och under.   

Kan man tänka sig en kristendom som bejakar modern naturvetenskap? 

 

Scen 2 FÖRUNDRAN 

Materien blev till i Big Bang. Under och förundran över skapelsen och livet.    

Ordet Gud ≈ livet. 

 

Scen 3 MÄNNISKAN  

Är människan unik i skapelsen? 

Människan är en del av moder Jords levande ekosystem och kan inte räddas 

om inte jorden räddas.  

Andlighet härstammar ur materien, den materiella hjärnan. Tudelningen 

kropp och själ ifrågasätts.  

 

Scen 4 ALLA MODER JORDS BARN 
HUT står för Hållbar UTveckling.  

HUT gäller hela jorden och framtiden. Hur ska lilla jag förhålla mig till 

dessa jättefrågor?  

Förneka? Strunta i ? Kan jag gottgöra på något vis?  

 

Scen 5 LIV OCH DÖD 

Miljökrisen väcker existentiella frågor om liv och död.  

Jesus´ död och uppståndelse är en symbol för kretsloppet och gör detta 

heligt. 

Heligheten finns i betraktarens öga, är en relation.  

Rättvisa är en moralisk princip som vi själva står för.  

 

Scen 6 ACCEPTANS OCH FÖRÄNDRING 

Sinnesrobönen. Det ondas problem. Några hinduiska tankar.  

Vinna sitt liv genom att mista det, mystik. Faith – belief.  

 

 

http://www.mater-ialism.se/sc1befriad.html
http://www.mater-ialism.se/scen2frundran.html
http://www.mater-ialism.se/scen3mnniskan.html
http://www.mater-ialism.se/sc4Allamoderjordsbarn.html
http://www.mater-ialism.se/Scen5livodd.html
http://www.mater-ialism.se/Scen6acceptans.html
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Scen 7 DETTA KALLAR JAG GUD 

Välsignelse, bön och meditation. Jag är den jag är.  

Förhållningssätt, relation. 

 

Scen 8 a-c SUMMA  
Gudsbild är inte detsamma som GUD. Läs KG Hammar, Samtal om Gud. 
Arcus och Verbum 2000. 

Manlig hierarki säkrar sin makt med hjälp av skuldbeläggning och 

sexualmoral. 

Genom död till liv, det heliga kretsloppet. 

 

 

 
 

Psalm  
   Mel. Sv ps 11. 

O moder Jord, när jag i stum förundran 

betraktar dig, en alltets ädelsten, 

ser energi din massa genomströmma 

i åskans dån, i trädets minsta gren. 

Då jublar själ och kropp med dessa ord: 

O moder Jord, o moder Jord! 

 

Vår moder Jords mater-iella omsorg 

och universums vilja att ge liv 

de varje natt mig läker och försonar 

mig med min samtid och en värld av kiv. 

Då jublar själ och kropp med dessa ord: 

O moder Jord, o moder Jord! 

 
Kerstin Bergman (2008, 2009) 

 

http://www.mater-ialism.se/Sc7kallarjaggud.html
http://scen8summa.html/
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Scen 1: BEFRIAD 

 

Den moderna människans motvilja mot att tro på under. 

Kollisionen mellan den moderna och den bibliska 

världsbilden. 

Bön / meditation. 

Vad skulle man vilja lämna?  

 

Scenen föreställer en tågkupé. Mater-ialisten och 
kamraten kommer in med var sin resväska, småpratande 
om sådant som man brukar när man stiger på ett tåg. De 
slår sig ner, tar fram en tidning, tar var sin del och börjar 
läsa. Låt det gärna vara tyst en stund innan dialogen 
börjar; det förhöjer förväntan och skärper 
koncentrationen hos åhörarna. 
 

Mater-ialisten: Här är en tidningsrubrik: Prästens dröm. En gammal präst 

drömde (och det är sant) att han tyckte det var skönt att ha slutat gå i kyrkan. 

Lättnad var den känsla som dominerat drömmen… 

 

Kamraten: Var han lättad, säger du? 

 

M: Ja, han kände sig väl fri, befriad, ja frälst  rentutav.  

 

K: Frälst, från vaddå? 

 

M: Från att… från att försvara kyrkan i alla väder. Det kan inte vara så lätt, så 

mycket konstigt som det predikas och görs. 

 

(Tystnad ett tag. Tidningsläsningen fortsätter). 

 

M: Här, på kultursidan: Det har kommit en bok på 557 sidor som heter Gud i 
Sverige. 

 

K: Jaså. Vad säger de om den då? 

 

M: Den är mycket intressant och lättläst, står det. Och skriven med kritisk 

distans.  Men sen fortsätter recensenten: den genomsyras av en förutfattad 
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mening: religiösa människor är inte riktigt kloka. De tror på allehanda 

konstigheter, jungfrufödelse och under och sånt. 

 

K: Det är väl i Amerika som tea-partyrörelsen och de konservativa kristna tror 

att skapelseberättelsen är bokstavligen sann. Men hos oss? 

 

M: (fortsätter läsa) För författaren blir frasen mot bättre 
vetande själva definitionen på religion, menar recensenten. 

Lite motsägelsefullt är att han tycks respektera de 

konservativa och spår dem en lång framtidshistoria. Det 

gäller inte minst den katolska kyrkan. (vänd mot kamraten) 

Han menar väl att det alltid kommer att finnas (gör citattecken med fingrarna) 

”dumma” människor som går på orimligheterna, eller vad tror du? 

 

K: Den där författaren gör tydligen som de ateistiska humanisterna, tar för 

givet att alla kristna är fundamentalister. Då blir det lätt att kritisera dem. 

 

M: Och den som försöker modernisera, att få tron att gå ihop med en modern 

världsbild, den anser han att han hycklar och honom hånar han. Särskilt illa går 

han åt KG Hammar. 

 

K: Jag känner igen det där. Damn´d if you do, damn´d if you don’t. Så har man 

agerat gentemot kvinnor ofta. 

 

M: Jag förstår den gamle prästen. Det måste vara jobbigt att försvara sig och 

sin kyrka i det läget. 

 

K: Vi västerlänningar lever ju alla med en modern vetenskaplig världsbild och vi 

handlar utifrån den. Vad händer med religionen om vi byter ut den gamla radikalt 

och ersätter den med en modern världsbild? Faller allt vad religion 

heter då? 

 

M: Vi kan väl göra ett tankeexperiment. Hur skulle en kristendom 

med  bättre vetande se ut? 

 

K: En modern världsbild grundar sig på vad vetenskaplig forskning kommit fram 

till. Men man vet ju inte allt, utan man fortsätter att utforska världen. Något 

sådant är omöjligt när det gäller den så kallade översinnliga världen, som 

religionen antar och tror på. 
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M: Då faller alltså begrepp som översinnlig eller övernaturlig bort. De orden 

karakteriserar religionen enligt Nationalencyklopedin: tro på (gör citattecken) 

”en översinnlig verklighet med utommänskliga gudomliga makter”. 

 

K: Vi befrias därmed från kravet att tro på övernaturliga under, sånt som 

strider mot naturlagarna. Men det man brukar kalla naturens under blir kvar. De 

går ju inte utöver några naturlagar och de går att utforska vetenskapligt. Och 

visst kan man hysa religiös vördnad inför naturens under. Eller vad tycker du? 

(M. nickar. Kort tystnad). 

 

M: Hur går det då med något så centralt som bön. Den liknas 

ibland vid den religiösa människans andning. 

 

K: Att be om en massa saker, som till jultomten är väl bara 

barnsligt. 

 

M: Jesus uppmanade att bli som barn… 

 

K: Jamen, hur skulle en överjordisk Gud kunna eller vilja ge saker eller ingripa till 

fördel för den som ber? Som i krig till exempel. Han är väl Gud för den andra 

sidan också? Annars är Gud inte vidare stor.  

 

M: OK. Jag tror även präster och andra proffskristna har gett upp sådan bön. 

De praktiserar bön mera som meditation. 

 

K: Bokstavstron på bibeln då. Där står ju mycket konstigt. 

 

M: Bibeln och den judisk-kristna traditionen är faktiskt bara en tankefåra i 

mänsklighetens idéhistoria. Säkert har andra religioner också 

hittat en bit av sanningen. 

 

K: Bibeln är faktiskt skriven av människor i viss tid och i visst 

rum, den har sin historia. Texterna avspeglar tidsbundna 

företeelser och värderingar. 

 

M: (lite lyriskt drömmande) Ibland finns där en vacker tidlös 

poesi. Skapelseberättelsen till exempel. (nyktrare) Och även 

skeptiker brukar erkänna att Jesusfiguren och det han står för håller långt. 

 

K: Jag skulle vilja bli befriad från nyckelbegrepp som Guds son och 

jungfrufödelse, synd och skuld och försoning, evigt liv. De står mest i vägen, 



13 

 

tycker jag. För att inte tala om det genomgående patriarkala perspektivet. Det 

skulle vara en veritabel frälsning att slippa det. 

 

M: Mycket av det där har kommit till efter Jesus, under kyrkans historia. Men 

det blir nog inte så lätt ändå. Jag tycker vi går och fikar i kaféet. Så får vi se 

sen, om vi kan befria oss från dogmerna och öppet bejaka en modern världsbild 

utan att kasta ut barnet – Jesusbarnet (!) - med 

badvattnet. 

 

K: Om Gud är en Gud värd namnet, måste hen finnas 

även i det moderna.  

 

M. Ja det tycker jag med. Det gäller bara att 

upptäcka honom/henne/den.     

Som på den här bilden… 

 

 

Frågor att samtala om: 

Vad ser du på bilden mer än skräp? Vad illustrerar bilden? 

Kan du tänka dig en kristendom som helt bejakar modern naturvetenskap? 

Vad är det som man inte kan utforska vetenskapligt? 

Vilka dogmer skulle du vilja bli befriad från? 

Vad menas med bön som till jultomten? 
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Scen 2: FÖRUNDRAN 

 

Naturvetarens tvivel på underverk och en överjordisk 

Gud. Mater-ialistens alternativ.  

Intelligent Design, ID avvisas.   

 
Mater-ialisten och reskamraten, som visar sig vara naturvetare(N), kommer in i 
kafévagnen. Då kränger tåget och det hörs en rejäl smäll. De slår sig ner i 
kafévagnen. Och fortsätter sitt samtal. 
 

N: Vilken smäll! 

 

M: Ja, det var en vinglig promenad hit.    (De köper kaffe.) 

 

M (medan hon sätter sig): Måtte det inte bli en Big Bang med kaffemuggen nu. 

(Till kamraten, som satt sig tidigare). Vad jobbar du med förresten? 

 

N: Jag är faktiskt naturvetare, så det där med Big Bang var ju lämpligt. 

 

M: Jaså. Riktiga Big Bang måste ha varit en helt obeskrivlig 

smäll, och med precision! Och balans! Men framför allt 

fart, ENERGI! Och vilka avstånd, i rum och i tid. Så mycket 

har jag fattat som att det är ofattbart. 

 

N: Då har du i alla fall fått en ödmjuk forskarinställning till 

saken. 

 

M: Men vad fanns där innan materien blev till och sprängdes ut i ”luften”? Och 

vad är anti-materia egentligen? Mörk energi, som man alltså inte ens ser i 

teleskopen? 

 

N: Det är det ingen som vet. Man ser att universum fortfarande utvidgar sig och 

blir större, och det i allt snabbare takt. 

 

M: Men vad utvidgar det sig i då? Och hur kommer det att sluta? För mig är det 

ganska obegripligt, ett under.  
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N: Nja, under är väl sånt som man inte kan förklara eller ens forska om. Själva 

poängen med under är väl att de går stick i stäv mot naturlagarna? 

 

M: Ja, i katolska kyrkan krävs ”bevisade” underverk för att en person ska 

förklaras som helgon. Jag tycker det är en konstig gudsbild: höjdpunkten 

inträffar när skaparen går mot sina egna lagar! 

 

N: Och det fortsätter man med i modern tid? 

 

M: Ja, faktiskt. Men jag menar att under inte behöver strida mot naturlagarna. 

De strider mot vår kunskap om naturlagarna.  Under är något man undrar eller 

förundras över, som man tycker är förunderligt. 

 

N: Nu trollar du väl med orden! 

 

M: Nej, jag är biblisk. De som försöker trolla bort det (för)-underliga är snarare 

de som hävdar att de inte tar skapelseberättelsen bokstavligt men ändå säger 

att Gud står bakom det hela. Det kallas Intelligent Design, ID. 

 

N: Men hur kom då Gud till? Det är ju bara att flytta frågan ett steg bakåt, i en 

serie som kan bli oändlig. (leende) Och oändligheten ser ju 

jag, men jag drar en annan slutsats. 

 

M: Vilken då? 

 

N: (dröjande) Svindel. Ödmjukhet. Frågande häpnad. 

 

M: Ungefär som min förundran nyss. Och helt motsatt mot 

ID. Tron på en intelligent designer ger snarare en lite övermodig känsla av att 

veta: (karskt) Jag vet hur universum kom till och jag har kontakt med Gud och 

kan be till honom och jag vet att han hör min bön. 

 

N: Gör han verkligen det? Han är väl ingen jultomte heller! 

 

M: Bara ordet Gud reagerar många surt på. Om man samtalar och nämner Gud tar 

man liksom för givet att ens samtalspartner också tror på Gud, precis som man 

själv. Det kan upplevas – lite kränkande och exkluderande. 

 

N: För en sekulariserad person i en efterkristen kultur som vår syftar nog ordet 

Gud på den där övernaturliga guden, som sitter i molnen och styr och har varit 

snäll och skickat sin son för att frälsa människorna genom att dö på ett kors – 
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hur nu det går till. Frälsa från vad? Den guden kan ingen vettig människa tro på. - 

Men hur ser din Gud ut? 

 

M: Jag skulle säga att ordet Gud är för mig sammanfattningen av hela livet och 

världen, universum. Ungefär som Violetta Parras: Jag vill tacka livet, som gett 

mig så mycket… 

 

N: Och människan är ett intelligent djur som finner sig placerad på en av 

miljarder planeter och har att göra det bästa av saker och ting. Och som har 

uppfunnit något som hon kallar Gud. (spydigt) Om nu det är att göra det bästa av 

saker och ting. Religioner förvärrar ofta konflikter mellan människor. 

 

M: Jag är så besviken på religionen. De flesta religioner verkar vara väldigt fina 

och bra om man går efter det de lär, idealt sett alltså. Men i praktiken spelar ju 

religionen inte sällan en snarast djävulusisk roll. Den förstärker och legitimerar 

skillnaden mellan människor. Och mellan människor och natur också. Det är 

väldigt illa för det har bidragit till människans exploatering av naturen. 

 

N: Ja, vi håller ju på att förstöra hela jorden, inklusive människorna, oss själva. 

Vad hjälper det då att kyrkan predikar om frälsning, 

räddning, befrielse? Räddning från vad? Oss själva ! 

 

M: Ja verkligen. Tanken på våra barn och barnbarn kan 

lätt ge upphov till förtvivlan. 

 

N:(suck) Det är väl bättre att vetenskapligt undersöka 

världen och hitta på teknik att använda. Det har ju visat sig lyckat, eller hur? 

 

M: Men det har bidragit till miljöförstöring också…. 

 

 

Frågor att samtala om: 

Vilken är poängen med under? Trosprov?  

Hur reagerade folk som såg Jesu under, enligt bibeln, exv: Mt 12:23, Mk 6:51, 

Luk 7:16, 8:35 mfl ställen. 

Vad karakteriserar en forskarinställning enligt biologen?  

Vad behöver vi människor räddas från? 

Håller du med om att ID kan ge en övermodig känsla? 
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Scen 3: MÄNNISKAN 

 

Människans förhållande till övriga skapelsen: hon är en 

del av moder Jords levande ekosystem.  

Tudelningen kropp-själ.  

Även andligheten härstammar ur materien. 

 

Scenen är Naturcentrum med odlingar på marken. Mater-ialisten har sökt upp en 
biolog där och kommer just in genom dörren. 
 

Biologen: Välkommen in i det gröna! 

 

Mater-ialisten: Tack. Bara jag inte kliver och förstör dina grönsaker! 

 

B: Det är meningen med mina grönsaker här. Att du ska stå och gå mitt i, mitt 

ibland dem och känna att du hör ihop med dem. 

 

M: Att jag äter upp dem och lever på dem, menar du väl. 

 

B: Jadå, du befinner dig som människa överst i näringspyramiden. Du bryter ner – 

och växterna bygger upp igen, med hjälp av solen. Däremellan gör 

förmultningsbakterier och svampar sitt för kretsloppet. 

 

M: Du får det att låta som om människan är bara destruktiv. 

 

B: Om man dessutom tänker på hur oerhört mycket vi lägger ner på vapen och 

krig är den moderna människans väldigt, väldigt destruktiv. 

 

M: Vad är då en människa? Ett djur? Håller du på människovärdet egentligen? Är 

en människa mer värd än ett djur? 

 

B: Ja, men vem har bestämt det? 

 

M: Människan själv. 

 

B: Är hon inte jävig då? 
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M: Jo, egentligen är hon väl det. 

 

B: Och så har hon gjort en –ism av den självförhärligande inställningen och 

laddat den med en positiv värdering: humanism. Som idag har blivit synonymt med 

ateism. 

 

M: Ja det är synd. Det finns faktiskt en kristen humanism också. (Tyst en stund. 

De sätter sig) 

 

Du som är biolog, tycker inte du också att människan är något mer än ett vanligt 

djur? Har förnuft, ett oerhört komplicerat språk, handlar inte bara på instinkt… 

 

B: Vad är det för fel på instinkt? En amöba kan skilja på ätbart och oätbart – av 

instinkt. Det är väl inte dåligt. Även vi människor styrs ju av instinkter. Vi skulle 

inte klara livhanken utan. Och självbevarelsedriften är orsaken till mycket våld 

men den har också en god sida. 

 

M: Jag sitter nog fast i den västerländska kultur som vill göra människan till 

något särskilt. Men biologiskt sett är hon förstås ett djur. 

 

B: Ja så ser jag det. Men du bör lägga till: Människan är också en del i jordens 

ekosystem. Allt levande – och all materia är levande i någon mening, den består ju 

innerst av energi - är ömsesidigt beroende av varandra. De hör ihop i en enhet, 

som samtidigt är det mest varierade och mångfaldiga man kan tänka sig. Lägger 

man därtill att all materia består av energi. Mångfald, enhet, energi, det är 

materiens tre ansikten. 

 

M: Jag har också tänkt åt det hållet. Vi människor är helt 

beroende av att andas jordens luft, var sekund. Andningen kan 

liknas vid navelsträngen som förbinder fostret människan med 

sin mor, moder Jord. När jag tänker så kallar jag mig gärna 

mater-ialist. Det brukar väcka lagom uppmärksamhet! 

 

B: (skrattar till) Bra namn, faktiskt. Du är ju gjord av materia, samma materia 

som i stjärnorna. Och den materien är så fantastiskt väl organiserad att din 

hjärna kan producera tankar och känslor. Där finns ingen motsats mellan kropp 

och själ. 

 

M: Jag tror också att den motsatsen är en vanföreställning som vi ärvt genom 

tiderna. Idéhistoriskt härstammar den ända från Platon (300talet fKr) och har 
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införlivats i kristendomens tankevärld. Han tänkte sig att idéerna, tankarna, 

utgjorde en självständig, finare, andlig värld. 

 

B: Platon är död för nutida vetenskap. Men språkbruket 

och tankemönstret om motsatserna kropp – själ, 

materiellt – andligt, jordiskt - himmelskt har satt sig 

väldigt djupt i vår kultur. Men tankar och reflektioner 

och andliga upplevelser, de är alla en funktion av 

människans hjärna. 

 

M: Det andliga anses också finare på något sätt. Där finns en längtan efter 

andlighet och helhet, brukar det heta. Och så söker man sig till någon new age-

rörelse eller till någon riktning inom kyrkorna, som har andliga ledare som 

uttrycker sig smort och fint. Du hör att jag inte gillar såna. 

 

B: (skrattar) Jag undrar varför? 

 

M: För det första så tänker man i såna rörelser oftast individualistiskt: Det 

gäller bara mig. Individen ska bli lycklig. Feel good. Om världen i övrigt bryr man 

sig inte, fastän man ju är beroende av sin omgivning på så många sätt. Politik är 

ett fult ord. För det andra så knyts det andliga till själen, som är finare, oftast 

det manliga, och det materiella knyts till kroppen, det kvinnliga, mindre fint. Och 

som kronan på verket finns forskningsresultat som säger att, av någon 

outgrundlig anledning, så har sådana rörelser bara manliga ledare, som dessutom 

predikar kvinnliga dygder, typ ödmjukhet. Ett bra sätt att skaffa sig 

underdåniga medlemmar att styra över. 

 

B: Säger du det! Ja jag håller helt med dig om din mater-ialism. Bättre då att 

söka sig till vår gemensamma mor, rikta ansiktet mot vårsolen och njutande 

meditera över samhörigheten med Jorden och hela universum. Den tanken ger 

styrka och känsla för saken. 

 

M: Kvinnorna har känt den samhörigheten med moder Jord från urminnes tider. 

Det var kvinnorna som började odla jorden. De har vårdat det växande livet, 

barn, växter och djur. Både kvinnorna och jorden har sedan utnyttjats och 

exploaterats av mannen, som varit den dominerande människan. De tankarna ingår 

också i min mater-ialism. 

 

B: (nickar) En intressant parallell. 
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M: Som man tänker handlar man. Men man måste nog också känna djupt för en 

sak för att få drivkraft, om det är svårt. Det behövs både kunskap och känsla 

för att sporra och inspirera människor att rädda jorden – och sig själva. 

 

B: (lite tvekande) Jag kan gripas av en slags ömhet och tillgivenhet för moder 

Jord när jag iakttar och utforskar hur hennes ekosystem fungerar. Hon är 

verkligen en levande organism, hel och hållen. 

 

M: Men naturen är ju grym också. Oförklarligt grym ibland, jordbävningar och 

sånt. 

 

B: I naturens värld är döden inte bara ond. Den är en del av livet. Och du är inte 

ensam här. 

 

Du är en droppe i havet eller kanske i livets älv, 

som Tage Danielsson diktar: 

 

"En droppe droppad i livets älv 
har ingen kraft till att flyta själv 
Det ställs ett krav på varenda droppe: 
Hjälp till att hålla de andra oppe!" 
 

Månne det är livets mening? 

 

 

Frågor att samtala om: 

Kan du kalla dig mater-ialist i den mening som ordet ges här? 

På vilket sätt är andlighet materiell? 

Är det livets mening, att hålla varandra oppe? Vad annars? 
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Scen 4: ALLA MODER JORDS BARN  

 

Vilka områden ingår i begreppet hut, hållbar 

utveckling?  

Hållbar utveckling: Hur ska man tänka för att orka? 

 

En sen kväll vid ett soffbord med ett par glas på anförtror Mater-ialisten sina 
innersta tvivel i samtal med Vännen, som också är de fattigas vän. 
 

Mater-ialisten: Tänk globalt, arbeta lokalt, heter det ju. 

 

De fattigas vän: Det går inte att skilja på lokalt och globalt längre. Det globala 

är närvarande hela tiden här och nu. Där sker ett utbyte av både människor och 

luft över hela jorden. Och strålning från Japan… 

 

M: Det har du nog rätt i. 

 

Vännen: I Sverige tänker man nästan uteslutande på ekologi och miljö när man 

tänker hållbar utveckling, hut kallat. Men det finns både samhälleliga aspekter, t 

ex rättvisa, och… 

 

M: (avbryter) Rättvisa skulle väl kunna kallas en 

religiös aspekt. Social medkänsla och rättvisa är 

en sak som särskilt Lukas driver i sitt evangelium. 

 

V: Gärna för mig, religiösa, samhälleliga och 

ekonomiska aspekter förutom de ekologiska. Och 

både nutida och framtida. Ekologi, ekonomi och 

sociala förhållanden är sammantvinnade. Som tre 

cirklar som skär varandra. 

 

M: Hon, Brundtland - (rynkar pannan) vad hette hon nu i förnamn? - och hennes 

kommission var väl inne på det. 

 

V: Gro Harlem Brundtland hette hon. Redan 1987. Citerar långsamt: ”En 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
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generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Denna utveckling 

integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer.” 

 

M: Man tänker inte så ofta på att ekonomi också är relationer, inte bara siffror. 

Och det är inte många som kan alla tre dessa områden. 

 

V: Nej kunskapen är dålig och kommunikation och kunskapsutbyte mellan de tre 

är sällsynt. Ändå är det vad som behövs för att åstadkomma en hållbar 

utveckling. 

 

M: Jag försökte i alla fall läsa lite om ekologisk ekonomi. Tillväxt håller inte i 

längden. Men ekonomerna förnekar det, med närmast religiös övertygelse. De 

verkar befinna sig i förnekelsefasen, som man brukar kalla den första fasen 

efter en chock, innan insikt och omorientering kan komma igång. 
Http://lattarelivet.blogspot.com/2009/04/fas-1-fornekelsefasen.html 
 

V: Ändå måste de veta att världen i dag är närmast totalt ekonomiskt 

integrerad. Samtidigt som vidgade klyftor skapar social oro; folk gör uppror mot 

fattigdom för de vet genom informationsteknologin hur vi rika har det. 

 

M: När man råkat ut för något ont brukar man fråga: varför skulle detta drabba 

mig? Vad har jag gjort för ont? Här skulle man kunna vända på steken: Varför 

får jag så bra sjukvård, när inte alla andra får det? Orättvist är det. 

 

V: Om man börjar fundera på klyftan mellan fattiga och 

rika känner man sig skyldig. En stor skuld som jag står 

vanmäktig inför. Jag drunknar i den. Jag sitter fast. Jag 

vill fly. Vad ska jag ta mig till? 

 

M: Det är väl då vi blir förnekare och börjar distrahera 

oss själva genom hektiskt jagande efter prylar och nöjen. 

 

V: En klassisk reaktion, som man iakttog när nazismen växte fram i Tyskland. 

 

M: Dagens ekonomiska system kan vi inte komma ur och därför sticker vi huvudet 

i sanden. Jag brukar likna det vid arvsynden, som man inte kan komma ifrån. 

 

V: Som enskild kan du inte. Men vi måste, tillsammans. Det är nödvändigt. Första 

steget, förstå sambanden, är inte omöjligt. Och inse hurdan världen ser ut, det 

måste man för att – bli människa, mogna som människa. Annars är man bara en 

liten lort, som Astrid Lindgren sa. Du kan ju inte kräva ansvar av en hund till 

exempel. 
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M: (ynkligt klagande) Nej, men lilla jag… 

 

V: Hurdan självbild har du egentligen? Är du så liten och ynklig? Du är ju UNIK. 

Och du har en kallelse att leva så att andra kan leva människovärdigt. 

 

M: Kallelse? Om jag är religiös, menar du? 

 

V: Visst. Du pratade ju om arvsynd nyss. Vi är djupt inne i livsfrågorna och då 

kommer de religiösa begreppen ofta till pass. 

 

M: Men det går väl inte att argumentera med religiös kallelse inför dem som inte 

tror? 

 

V: Jag menar att det är en kallelse från världens fattiga, om du så vill. Som 

faktiskt också kan rädda dig från meningslösheten. Det blir ett nytt sätt att se 

på vardagen och skapar mening i ditt liv. 

 

M: En slags botgöring? Inte så kul precis. 

 

V: Nej, inte botgöring, det är för negativt. Och du kanske inte kan ställa till 

rätta direkt på plats. Men erkänna din delaktighet i 

systemet och försöka gottgöra, det kan du. Skada på en 

plats kan gottgöras på en annan. Du kan till exempel köpa 

begagnat, kapa topparna i din konsumtion. 

 

M: Det gör så lite i det stora hela. 

 

V: Men du mår bättre själv. Tänk och arbeta både lokalt och globalt samtidigt, så 

känner du samhörigheten med övriga mänskligheten, var den än befinner sig. 

Möta verkligheten är att möta sig själv. Och du behöver ju andra, du kan inte 

leva alldeles ensam. 

 

M: Du försöker förklara bort de stora uppoffringarna som krävs. 

 

V: Nejdå. Det kan visst behövas offer ibland. Men det är faktiskt inte livets 

mening att bara må bra. Du ser klyftan - och du mår ju inte bra. Det gör man inte 

om man inte kan se sig själv i ögonen med respekt. Bli människa - som Jesus(!) 

 

M: Glädjen då? 
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V: Du behöver inte gå till överdrift. Man ska ju älska sin nästa (betonar) som sig 

själv. Du måste lära dig leva med smärtan utan att bli martyr. Och jag hoppas 

verkligen att du inte blir alldeles ensam. Vi är ju så många i samma belägenhet 

som inte trivs med att bara söka det perfekta idollivet och så. 

 

M: Jag har märkt att unga, under 30, som söker det 

perfekta livet, inte är lyckliga. Deras mål tycks vara att 

bli kända på TV. 

 

V: Hur tror du framtiden blir i så fall? Och hur vill du 

att framtiden ska bli? Barnen och barnbarnen? Plantera 

du ditt äppelträd! Tro mig, det ger glädje på vägen. 

 

 

Frågor att samtala om: 

Vad menar Mater-ialisten med arvsynd? 

Hur kommer frågan om livets mening in här? 

Hittade du några tröstens ord i dialogen?  

Är det skillnad mellan botgöring och gottgörelse?… 
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Scen 5: LIV OCH DÖD – DET HELIGA 

KRETSLOPPET  
 

Miljökrisen väcker existentiella religiösa frågor om liv och 

död. Vad säger kyrkan i den frågan? 

Jesu död och uppståndelse är en symbol för kretsloppet och gör detta heligt.  

Ingenting är heligt i sig utan människan betraktar saker som heliga. 

Rättvisa är en moralisk princip som vi själva står för. 

 

Scenen utspelar sig vid kaffet efter ett kyrkligt föredrag, som mater-ialisten 
hållit. En åhörare, H, har sökt sig dit eftersom hon träffat mater-ialisten på 
tåget en gång. De står där med var sin kaffekopp och bröd.  
 

H: Får jag prata med dig ett tag? 

 

M: Javisst, gärna. (De går och sätter sig vid ett eget bord.) 

 

H: Jag jobbar ju med hållbar utveckling. Ibland tvivlar jag på själva den frasen. 

Kanske är det redan för sent att kämpa för hållbar utveckling. Har vi redan nått 

the tipping point? När jag tänker så, blir det hela en fråga om själva livet, en 

existentiell fråga. Vart går man med såna? Vem kan sånt? Kyrkan? 

 

M: (fundersam) Jag förstår. - Tanken på våra barn och barnbarn kan lätt ge 

upphov till förtvivlan. 

 

H: Vad säger du då, du som verkar känna till det andliga livet? 

 

M: Att kyrkan inte säger mycket om detta. Vi byter väl glödlampor och sorterar 

sopor som alla andra. Men jag undrar om vi ens ligger i framkant där. 

 

H: Men den rent existentiella frågan då? Den om liv och död. Det är väl 

religionens område. 

 

M: Joo. 

 

H: Varför är du så tveksam? 
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M: Den kristna kyrkans enkla lösning är väl tron på de dödas uppståndelse och 

ett evigt liv, som formuleringen är i trosbekännelsen. Men jag har svårt med det. 

Det är en av de saker vi inte kan veta något om. Det är ett rent önsketänkande. 

Och vi ska väl leva i detta livet också. 

 

H: Det tycker jag med. En annan variant är väl det där med reinkarnation. 

 

M: Biologiskt och ekologiskt handlar det om kretsloppet, som du kan bättre än 

jag: kroppen multnar med hjälp av mikroorganismer och svampar som gör att 

växterna kan tillgodogöra sig materien lättare och bygga upp, organisera 

beståndsdelarna till växter, som sedan äts av djuren, inklusive av oss som delade 

smörgåsarna med barnen den där gången. Eller hur? 

 

H: Bussigt att du delade med dig. Jag trodde det fanns 

kafévagn ombord. 

 

M: Frågar du en präst om livet efter detta, så säger 

han/hon i varje fall att man inte kan veta något. Själv är jag 

helt nöjd med att bli en blomma på kretsloppsvägen! 

 

H: Och vad säger andra religioner? 

 

M: Ja, det finns ju många olika religioner. Vill du veta hur jag brukar tänka? 

 

H: Ja gärna. Helst om du kan låta bli att blanda in det där övernaturliga som ett 

hokus pokus. Jag vill stå med båda fötterna på jorden, inte i himlen! 

 

M: Det vill jag med. Det är därför jag brukar kalla mig mater-ialist. Mater 

betyder mor, moder Jord alltså. 

 

H: (skrattar lite) OK. Biologiskt är alltså människan ett djur 

som dör, begravs och multnar och blir en blomma så 

småningom. Då behöver man åtminstone inte vara rädd för 

döden. 

 

M: Och man kan tolka Jesus´ död och uppståndelse som 

symbol för kretsloppet, för livet som föds på nytt varje vår. 

Men ska vi verkligen inte betrakta människan som något mer 

än ett djur? 

 



27 

 

H: Jo, hon är jorden som blivit medveten om sig själv. Jag tror det är en teolog 

som sagt så. (Teilhard de Chardin). 

 

M: Av det kan man dra två slutsatser: 

 

  1. Människan är en del av jordens ekosystem. Människan kan alltså inte räddas, 

frälsas som det heter på religiöst språk, utan att jorden räddas. 

 

  2. Människan har ett moraliskt ansvar.  

 

H: (skrattar till) Du är bra snabb att dra slutsatser. 

 

M: Medvetande och samvete hänger nära ihop. Och vetande, som vi har en hel del 

av. 

 

H: Naturvetenskap menar du. Men ekonomi är också en vetenskap liksom ekologi. 

Och ekonomerna tycks inte ha insett att mänsklig hushållning, ekonomi, måste 

underordnas och inordnas i det ekologiska kretsloppet. Om 

inte det görs blir det inte hållbart. 

 

M: Det moraliska ansvaret börjar bli tungt, väldigt tungt. 

Och samvetet blir dåligt samvete, om man tittar på 

miljöförstöringen. 

 

H: Ja, det var nog därför som jag sökte upp dig. 

 

M: De flesta religioner verkar vara väldigt fina och bra om man går efter det de 

lär, idealt sett alltså. De har alla en motsvarighet till gyllene regeln, till exempel: 

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. 

Den regeln begränsar människans egoism och … 

 

H: (avbryter) Men i praktiken spelar ju religionen ofta en (dröjande) djä-vu-lu-

sisk roll. Tänk på krigen på Balkan till exempel. 

 

M: Krig är den allra värsta miljöförstöringen.  

 

H: (med övertygelse, skakar på huvudet) Jaa. Vi håller på att såga av den gren vi 

själva sitter på. 

 

M: Och vad hjälper det då att kyrkan predikar om frälsning, räddning, befrielse? 

Räddning från vad? 
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H: (lite ironiskt) Från oss själva! 

 

M: (tar ny sats) Jag är en som inte tror att det ges straff eller belöning efter 

döden. Moralen/etiken och rättvisan är något vi människor själva måste stå för. 

 

H: Och rättvisa kan vi rika inte gärna förmena de fattigare, eftersom det är vi 

som konsumerat och förstört så mycket globalt sett.  

 

M: Det var det jag syftade på när jag talade om moraliskt ansvar nyss. 

Det är en följd av det där att människan är jorden som blivit medveten 

om sig själv. Egentligen bara ren logik. 

 

H: Vad ska vi då ha religion till? 

 

M: (tar ny sats) Nathan Söderblom, en av våra största religionsvetare, 

menar att det heliga och vördnaden för det heliga utgör kärnan i all 

religion. Som Heidenstam skrev till madonnan i Heda: Den har tro, för 
vilken mycket är heligt. 
 

H: OK. 

 

M: Men det heliga finns inte som en inneboende egenskap hos något eller någon. 

Helighet är något som uppstår i relationen mellan betraktaren och det 

betraktade.  Finns i betraktarens öga, brukar det heta. En svensk betraktar 

vissa saker som heliga, en kines andra. Något är inte heligt i sig utan man håller 

det för heligt, betraktar det som heligt. 

 

H: Exempelvis människolivet. Det är heligt. Människovärdet. 

 

M: Även den moraliska värderingen har vi människor ansvar för. Men igen, hela 

jorden betraktar jag som helig, universum är heligt och kretsloppet är heligt, 

det hel-a. 

 

H: Hänger de orden ihop på något sätt? 

 

M: Javisst. Hel-igt är det som måste hållas helt och oskadat. För en mater-ialist 

är moder Jord helig och okränkbar, eftersom du inte kan skapa eller köpa 

tillbaka den om du förstör den. 

 

H: Det låter lite konstigt, hädiskt, att säga att jorden är helig. 
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M: Du är indoktrinerad av den kristna 

kultur du lever i, fastän du kanske inte 

trodde det. Men alla tider har tolkat 

kristendomen till att svara på sin tids 

frågor. Det är vad jag försöker göra 

med min mater-ialism. 

 

 

Frågor att samtala om: 

Hur kan mater-ialisten påstå att 

kretsloppet är heligt? 

Är medvetande och samvete samma 

sak? 

Behöver vi Gud för att veta vad som är rätt(vist)? 

Tycker du att moder Jord är helig? 
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Scen 6: ACCEPTANS OCH 

FÖRÄNDRING  

 

 

Sinnesrobönen. Det ondas problem.  

Några hinduiska tankar. 

Vinna sitt liv genom att mista det.  

Vördnad för livet.  

 

Mater-ialisten sitter en sen kväll i en fåtölj och oroar sig. Och drömmer. Hon hör 
först salig religionsprofessorns Röst, sedan andra som befolkar himlen, en hindu 
och en Zen-buddhist. (Om man inte vill eller kan besätta fler roller, kan Rösten 
vara mater-ialistens samtalspartner hela vägen).    
 

M: (skakar på huvudet) Orooroorooro. O-Ro-bönen, sinnesrobönen, hur var den nu 

igen? Sinnesro, något med acceptera, låter inte som en bön precis. 

(Paus. Vaknar till) Jag slog ju upp författaren i Nationalencyklopedin en gång. 

Niebuhr, en amerikanare. Jag slogs av att den innehöll samma tanke som 

psykologer brukar använda: acceptans och förändring. Nu minns jag: ”Ge mig 

sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan 

och vishet att inse skillnaden”. (Funderar ett tag) Acceptera. Lite väl uppgivet, 

tycker jag. Men det är klart: Världen är som den är. Orättvis. Ofta grym. Äta 

eller ätas. Blinda naturlagar. Det måste vi lära oss att acceptera. ”Herrens vägar 

äro outrannsakliga” är väl ett uttryck för den insikten. 

 

Röst (drömlik): Det du citerade var Psaltaren, alltså egentligen judendomen. 

 

M: Det måste väl vara en erfarenhet som alla mänskliga varelser delar, att det 

finns ondska som man inte kan förklara. Och begränsningar som man inte vill 

acceptera. 

 

R: Det ondas problem, teodicéproblemet, ja. Mycket beror på vilken gudsbild du 

har, hur du föreställer dig Gud. Om du tror att Gud är både kärleksfull och 

allsmäktig och rättvis får du problem. Det stämmer inte med vad du ser omkring 

dig. 
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M: Vilken gudsbild stämmer då? Det vet väl du, som var religionsprofessor i livet. 

 

R: Jadu. Häruppifrån ter det sig så att ni därnere fastnar i dogmer. Särskilt har 

den kristna religionen fastnat i tanken att den ensam kan ha rätt. Tillsammans 

med en kolonial styrkeposition resulterar det i en nån slags religiös imperialism. 

 

M: Har du något alternativ då? 

 

R: Ni tycker att bibeln och dess historia är så extremt gammal och fin. Men både 

kineser och hinduer har ännu längre traditioner att falla tillbaka på och ösa ur. 

Dem träffar jag här. 

 

M: Vad säger då de? 

 

R: Låt oss fråga hindun först: 

 

Hindun: Hej! Ni kristna menar ju att där finns en oöverstiglig 

definitiv gräns mellan Gud och skapelsen. Gud kom till jorden i 

Jesus Kristus, säger ni, men ändå har ni för er att det är 

avgudadyrkan att se skapelsen som Gud, det som kallas 

panteism, Gud är allt, eller allt är Gud. 

 

M: Vi talar hellre om pan-en-teism, att Gud finns i allt. 

 

Hindun: Det är ett steg i rätt riktning och kan fungera. Risken är annars att 

fokus hamnar på en ”översinnlig Gud” där uppe i himlen i stället för på det 

gudomliga ni faktiskt kan förnimma i världen. Ett sådant fokus gynnar inte 

miljöarbetet som jag förstår att du intresserar dig för, till exempel. 

 

M: Hos oss pratar man om inkarnationen,  att Gud blev människa i Jesus. 

 

R: Den dogmen kan innebära ungefär samma sak: Gud bor i sin skapelse. Pan-en-

teism alltså. 

 

Hindun: Men du måste ta ett steg till. Du vet ju att du är en integrerad del av 

jordens ekosystem. Du själv är alltså en del av detta gudomliga hela. Lite så som 

mystikerna kan uppleva det. 

 

M: Jag är ingen mystiker. 
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Hindun: Jodå, alla människor är mystiker i högre eller lägre grad. Du är lite 

mystiker när du sträcker ansiktet mot vårsolen. Och andas djupt. Det är en 

enkel mystik upplevelse av enhet med den värld du själv är en del av – och som du 

självklart måste vara med och rädda. Annars går det ut över dig själv.  

 

M: OK. Men kan du lösa det där med gott och ont också? 

 

Hindun: Det är på sätt och vis ganska enkelt också. Om inte ner 

funnes, skulle inget upp heller finnas. Om inte fram så inte 

heller bak. Ljus kan inte existera utan mörker, liv inte utan död. 

Varför skulle det inte vara så även med motsatserna gott och 

ont?  

 

R: Det är skönt att ha ledigt men blir långtråkigt och enahanda i längden. Men 

människor vill gärna plocka ut russinen ur kakan, bara ha det positiva, njutning, 

aldrig smärta, ljus utan mörker osv. Men var det inte Pippi Långstrump som 

upptäckte att man inte kunde få jullov om man inte gick i skolan först? 

 

Hindun: Om man tänker så blir det lättare att fördra lidande och smärta. 

 

M (eftertänksam): Hmm. Upp och ner… Fördra… Acceptera… Jamen jag kan inte 

acceptera att jorden skövlas och förstörs – och vi människor med den! 

 

R: Nejnej. Det är det du inte kan ändra på, som du ska acceptera. Miljön kan du 

göra något åt. Miljöförstöringen är människors verk. 

 

M: Inte kan jag då göra särskilt mycket. 

 

R: Då får du väl acceptera det. 

 

(En Zenbuddhist, Z, dyker upp, gärna på cykel): 

 

Z (till M): Du cyklar ofta, eller hur? 

 

M: Javisst. Till jobbet varje dag. Bra motion. 

 

Z: Om du tappar balansen och känner att du börjar falla, åt 

höger, hur styr du då? 

 

M: Åt vänster förstås. (Försöker känna efter) Nej, det blir fel. Jag styr hjulet 

åt höger, följer med. Då blir det lättare att styra upp cykeln igen. 
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Z: Ja det är rätt. Men det verkar motsägelsefullt. 

 

M: Jaa. Men varför frågar du om cyklar? 

 

Z: Den här paradoxen gäller på det psykologiska området också. Om man 

verkligen nått botten, inget har att förlora och släpper taget, då händer det. 

Det har flera visa män och kvinnor lärt och undervisat om. Jesus också. (pekar 

uppfordrande åt Rösten) 

 

M: Vad sa han då? 

 

R: ”Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min 

och evangeliets skull, han ska rädda det”.  Det är ett Jesusord som faktiskt 

finns i alla fyra evangelierna till och med. 

 

M: Nu förstår jag vad ni menar. Det är samma som med sanden i handen. Om man 

håller handen öppen stannar sanden kvar, om man knyter handen om sanden för 

att behålla den, rinner den ut. På det temat, tillämpat på kärleken, har jag hållit 

ett antal bröllopstal. 

 

R: Ja det minns jag. De var riktigt bra. 

 

M: Tack. Det gäller bara att tro på det paradoxala. Verkligen 

lita på att det är så här. 

 

Hindun: Du som är rationell västerlänning, tänk att det är en naturlag, 

psykologisk naturlag. Då slipper du kollisionen med det där vetandet, som du 

omhuldar. 

 

M: Ja, en tro mot bättre vetande blir aldrig en riktigt avspänd tillit, eng. faith. 

Det blir en slags tro och hoppas och intala sig bara, eng. believe. Och den som 

intalar sig effektivt, kan till och med tro på under. Men då är det definitivt 

belief, tro och hoppas, som det är frågan om. 

 

R: Jag håller med. En tro med bättre vetande bör man eftersträva. Men inte 

begriper väl du astrofysik och kvantteori och allt vad det heter? 

 

M: Neej. Men jag tycker det är intressant att läsa populärvetenskapliga böcker 

om Big Bang och sånt. Och då kommer jag fram till att det där med Tryggare kan 
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ingen vara än Guds lilla barnaskara, det stämmer inte. Man blir inte förskonad 

från tsunamis och olyckor av alla slag bara för att man tror på Gud. 

 

R: Nej det blir man inte. Det skulle vara orättvist mot alla 

andra. Men sista versen i psalmen: Vad han tar och vad han 
giver samme fader han dock bliver. Vad tycker du om den? 

 

M: Att det kanske är en gudsbild som stämmer bättre med 

verkligheten. Annars gillar jag Lina Sandells Blott en dag ett 
ögonblick i sänder. Den är åtminstone praktisk. Men vart tog den kärleksfulla 

Guden vägen? 

 

R: Kärleken är inte så okomplicerad och gullig, som man kan tro. Men den föder 

framför allt liv och livsvilja. 

 

 

Frågor att samtala om: 

Repetera sinnesrobönen. 

Hur resonerar hindun om gott och ont? 

Är det lättare för en hindu att acceptera det onda? 

Vad är typiskt för en mystiker? 

Har du erfarit sanningen om sanden i handen i något sammanhang? 
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Scen 7: ALLT DETTA KALLAR JAG GUD  

 

Välsignelse påminner om något som redan föreligger. 

Det som är är – meditation. 

Religion är ett förhållningssätt till tillvaron. 

 

Mater-ialisten vill nu kolla med en präst. Scenen är prästens tjänsterum.  
 

Mater-ialisten: Den så kallade aronitiska välsignelsen som står i 4 Mos 6:24  

används ju ofta: Herren välsigne dig och bevare dig. Välsigne och bevare är inte 

några gammaldags högtidligare former. De är konjunktiver, som uttrycker en 

önskan. I den nya bibelöversättningen från 2000 - som är gjord med största 

vetenskapliga noggrannhet - översätts välsignelsen med indikativ, konstaterande 

form: Herren välsignar dig och beskyddar dig, Herren låter sitt ansikte lysa mot 
dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Vad 

tycker du om det? 

 

Prästen: Jag brukar inte använda den formuleringen utan håller mig till den 

gamla, med konjunktiverna. Jag tror folk gillar det bättre. 

 

M: Är det inte bristande respekt för bibeln? 

 

P: Jag håller mig till traditionen. 

 

M: Jaså. Är du - kreationist också då? Att ta 

skapelseberättelsen bokstavligt är också en tradition. 

 

P: Det är skillnad.  

 

M: Är det? Vadå för skillnad? 

 

P: Jag är inte fundamentalist. 

 

M: Inte jag heller. Jag menar att allt vad religion heter är ett förhållningssätt, 

en attityd, till tillvaron, inte en förklaring till den. Och då har jag märkt att 



36 

 

modern naturvetenskap ger en bättre grund för ett verkligt ödmjukt 

förhållningssätt till tillvaron än traditionen gör. 

 

P: (lite skämtsamt) Ödmjukhet är en egenskap som passar kvinnor, av tradition 

just. Men du…? 

 

M: Ödmjukheten här passar också män. Ödmjukhet inför det som faktiskt är. 

Det som är är. Det gäller både det hemlighetsfulla, som övergår vårt förstånd, 

och det svåra, lidandet. Vad säger du: kan man inte tolka Gudsnamnet Jahve så? 

Det betyder ju Jag är. Det är gudomligt, är Gud, och det är 

outrannsakligt. Det är bara att acceptera. 

 

P: Så har jag nog aldrig tänkt. Är inte det en bra djärv tolkning? 

 

M: Det beror på vilken gudsbild man har. Indikativerna i välsignelsen vittnar om 

övertygelsen att det är Gud som ligger bakom när saker och ting fungerar. Bönen 

är en påminnelse, en försäkran om faktum: så är det, det är Gud som välsignar. 

 

P: OK. Sen då? 

 

M: Sen är det din sak hur du förhåller dig till detta faktum, att det är som det 

är. Tänk efter själv… Religion är ett förhållningssätt, en inställning till tillvaron. 

 

P: Det resulterar väl i ett väldigt passivt och håglöst (raljerande, gör 

citattecken med fingrarna) ”förhållningssätt”. 

 

M: Det kan lika gärna bli tvärtom. Om du betänker skapelsens 

storhet och skönhet, att du som människa är en del av den, att du 

är med och förstör den, orsakar orättvisor och lidande – då 

behöver du väl förlåtelse? 

 

P: Ja Jesus led och offrade sig på korset för vår skull… 

 

M: På vilket sätt menar du att saker och ting blev bättre av det? 

För du menar väl inte att den kärleksfulla Gud vi tror på behövde 

blidkas av ett offer? 

 

P: Det är den traditionella läran. 
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M: Traditionella läror har omtolkats rejält under historiens lopp. Och det behövs 

inte minst idag. Jag tycker vi behöver förlåtelse för att vi inte insett att vi som 

människor är en del av jordens ekosystem … 

 

P: Nu är du väl ute och cyklar… Det är väl ingen synd att tänka lite fel. 

 

M: Jo det är väldigt synd att vi inte insett det. För om vi gjort det skulle vi inte 

ha förstört vår moder Jord och snart oss själva med henne. 

 

P: Vi får tänka på det eviga livet… - Tror du på Gud överhuvudtaget? 

 

M: Jomenvisst finns det något som jag kallar Gud. Hela 

detta fantastiska sammanhang, det som är, som du själv 

ingår i. Att det överhuvudtaget finns något, materien. 

Moder Jords förmåga att läka. Och det finns ju mycket 

man kan glädja sig åt också. Allt detta kan man kalla för 

Gud, som Augustinus säger.   (Eftertryckligt) Om du vilar i 

tillit till denna gudomliga tillvaro växer det fram ur själva 

din natur att verka för att rädda den.  

 

P: Du får det att låta så enkelt, nästan lättjefullt. 

 

M: Menar du att man, om man är troende, borde be intensivt till Gud att han 

löste miljöproblemen åt oss?   

 

P: Man kan väl be Gud om kraft att ta itu med dem. 

 

M: Men de flesta böner går ut på att lägga över på Gud att lösa problem som det 

är människans uppgift att komma till rätta med. Som om bönens mening är att 

aktivera Gud: Kom, var, gör, ge, hjälp, hör, se, låt o.s.v. Vart kommer du med det? 

 

P: Jag tror att Gud hör bön. 

 

M: Då borde man inte behöva upprepa Herre hör vår bön hela 

tiden. Tror du att han är vår tjänare och gör som vi vill också? 

 

P: Riktigt så naiv är jag inte. 

 

M: Skönt. Bön är för mig något mycket djupare och viktigare. Den är det 

religiösa livets andning, som jag håller på med ganska reflexmässigt. 
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P: Du andas helig ande hela tiden, menar du? 

 

M: Det kan man säga. Och mitt problem är då: Vad har jag för glädje av att 

andas helig ande om jag inte kan andas luften som omger mig?  Av faderns heliga 

ande, om jag inte först har tillgång till moder Jords livgivande luft? 

 

P: Du har en poäng. Vi måste först rädda jorden innan vi kan rädda 

oss själva. 

 

M: Genom att rädda moder Jord räddar vi oss själva. Kan det bli 

ett glatt budskap av det? 

 

P: Det tarvar nog en del funderande… Moder Jords förmåga att 

läka ger ju hopp. Och naturens lag: genom död till liv… Påskens 

naturliga under… 

 

 

Frågor att samtala om: 

På vilket sätt är modern naturvetenskap bra grund för tro? 

Vad är en välsignelse? 

Välsignelse – meditation – handling: hur kan de hänga ihop? 

Vad är bön? 
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Scen 8: SUMMA 

 

a. Mater-ialism, en kontextuell teologi. 

Alternativ till teism (en Gud i himlen som ingriper) är inkarnationen (Gud 

finns på jorden) tagen på allvar. 

b. Gudsbildens konsekvens för kyrkans organisation (hierarki).  

Andliga medel att utöva makt: Sexualitet, skuld, offer för att förlåta. 

c. Det heliga kretsloppet. 

Två sorters kärlek? 

Bibeln är vittnesbörd. Historisk-kritisk bibelsyn. 

 

Ett klargörande samtal behövs. En journalist leder samtalet. Han/Hon har fått 
intrycket att mater-ialisten står någonstans mellan traditionell kristendom och 
profan humanism och har därför kallat på representanter för dessa riktningar, 
Prosten och Humanisten. Mater-ialisten får dock mest plats att förklara sig. 
 

Journalisten: Ditt ord mater-ialism är inte bara en kul ordlek. När du sätter 

mater-ien och moder Jord i centrum verkar det få vittgående konsekvenser på 

de flesta områden, från den personliga bönen till samhälle och miljö. 

 

Mater-ialisten: Ja det stämmer.  

 

J: Kan man kalla mater-ialismen kristen ? 

 

M: Inom kristendomens historia finns mycket som är både konstigare och 

galnare än min mater-ialism. Så jag skulle vilja se den som en kontextuell variant 

av kristendomen från 2000talets början. 

 

J: Stoffet är omfattande. Jag tror vi behöver ha en disposition eller struktur 

för vårt samtal. Har du något förslag? 

 

M: Jag föreslår tre punkter – som en predikan! 

   a. Gudsbilden, hur man föreställer sig Gud. Jag är kritisk till att Gud ses som 

ett övernaturligt väsen som finns bortom allt men ändå kan påverkas av 

människor och ingripa i världen (teism).  

   b. Hierarkin, offer och försoning, sexualitet. 

   c. Död och liv. Bibelsyn. 
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J: OK. Och så får prosten här och humanisten komma in med kommentarer 

emellanåt. Vi börjar med a. Gudsbilden. 

 

M: Föreställningen att det finns en transcendent Gud bortom allting, som styr 

och ställer och kan ingripa om man ber snällt, strider mot sunda förnuftet och 

mot vetenskapen. Det kan heller inte vare sig bevisas eller motbevisas. Man 

tänker också att Gud har en frälsningsplan och har stakat ut en väg för var och 

en, och att det finns en förborgad mening i livet som vi ska upptäcka. Jag tror 

att mening i livet är vår egen stora uppgift att skapa. Jag vill pröva om man inte 

kan vara religiös utan dessa tankar som är stötestenar för det sunda förnuftet. 

 

H: Jag håller med. 

 

Pr (mumlar): Gud hör bön. 

 

M (till Pr): Men han gör inte som du vill. 

 

H: Han finns inte. Vad som finns är naturens opersonliga lagar. 

 

M: Håller med. Men när solen värmer din kind upplever du det – och kallar det 

kanske – en smekning, något som en person gör. Likadant när det går dig emot. Då 

känns det som om någon vill en illa. I yttersta nöd ber de flesta till en personlig 

Gud. Och före ett prov eller något annat viktigt. 

 

H: Det kallar jag koncentration, samla sina krafter. 

 

Pr: Jag kallar det bön. Sånt håller jag på med hela tiden. Det har blivit som att 

andas för mig. 

 

M: Jag menar att man kan vara religiös - eller andlig skulle många säga – med en 

immanent gudsbild, en föreställning att Gud bor i sin skapelse och kan nås där, av 

alla. 

 

Pr: Det är vad dogmen om inkarnationen säger, berättelsen om hur Gud blir 

människa i Jesus. 

 

M: Javisst. Och det finns tillräckligt mycket ofattbart och fantastiskt i 

skapelsen, som man mycket väl kan kalla gudomligt; krafter att häpna inför. När 

folk såg Jesu underverk, häpnade de, står det. Underverk är förresten ingen bra 

översättning. Krafter, står det faktiskt, dynameis. Det är naturens under(bara 

krafter) det är fråga om.  
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Pr: (lite surt) Vanliga kristna kan också häpna inför den underbara skapelsen, som 

Gud har gjort. 

 

M: Man kan lägga in olika saker i frasen Gud har 

skapat. Jag brukar tänka att då har han skapat 

mater-ien och då måste den vara god, ja helig. Och 

naturlagarna också. 

 

J: Det vanliga är väl att det andliga anses heligt, inte 

det materiella. 

 

M: Just det. Om man tänker som jag blir det ingen poäng med att försöka 

påverka Gud att ändra sina lagar och göra mirakel. Det anses ju annars vara en 

slags höjdpunkt. Mirakel krävs för helgonförklaring i katolska kyrkan. För att 

inte tala om jungfrufödelse och sånt. 

 

H: Jag håller med. Jag kan inte begripa att man ödslar energi på att intala sig 

sånt. 

 

M: Det stämmer inte heller med erfarenheten, man må vara aldrig så from. 

”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara” är helt enkelt inte sant. 

Hemska saker drabbar oavsett om du ber till Gud eller inte. Varför skulle homo 

sapiens inte dela övriga naturens villkor? Om någon kan sova lugnt om natten är 

det tack vare lyckliga politiska omständigheter som vi själva skapat. Och för dem 

bär vi ansvar, demokrati och fred till exempel.  

 

J: Punkt två: Hierarki, offer och försoning, sex. Hierarki 

betyder helig ordning. (kastar ut till de andra): Vadå, helig? 

 

M: För en modern demokratisk människa är det närmast 

skamligt att kalla under- och överordning helig. Det är en produkt av män i för-

demokratisk tid. Man kallar ordningen helig för att behålla makten. 

 

Pr: Nu är du allt bra kategorisk. Vänstervriden. ”Nån dj-a ordning måste det vara 

också i en kyrka”, för att citera en vänsterman. 

 

M: Jag förenklar kanske en del, för att spara tid. Men jag är en sån som vill se 

sanningen i vitögat – precis som med tryggheten nyss. Bilden av en allhärskande 

helig Gud förs över till representanterna på jorden, den kyrkliga hierarkin. Och 

sen har kyrkan använt sig av två strategier för att behålla makten över folk. 
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J: Vilka då? 

 

M: Skuldbeläggning och kontroll av sexualiteten, i synnerhet den kvinnliga. Den 

manliga har man aldrig helt kuvat med moralbud. Moral är forna tiders 

preventivmedel som också gav mannen kontroll över kvinnan. Och så fick vi denna 

romantik kring jungfruligheten. Klimax på den är väl dogmen om jungfrufödelsen. 

Ouppnåeligt ideal, för så kan ingen kvinna föda. Dessutom befläckar sexualiteten 

henne, inte honom. 

 

H: Ojdå. (ironiskt) Så gick det med jungfrun ren och skär. 

 

Pr: Kristendomen anses nog ha varit lite sexualfientlig. Men skuldbeläggning? 

Kyrkan lyfter ju av skulden. 

 

M: Den mest extrema formen är katolska kyrkans lära om arvsynden, att 

människan inte kan undvika synden. Och det är sexualiteten och lusten som bär 

arvsynden vidare. Så blir kyrkan oumbärlig att förlåta och frälsa från skärselden 

osv. Bikttvång och nattvardstvång följer i spåren. 

 

Pr: Jamen det där är passerat. 

 

M: Som väl är. Men känslan av skuld, att jag inte duger 

finns kvar i relation till kyrkan. Och att Jesus måste dö på 

korset för det, offras.  Det hänger ju kvar i mässans O 

Guds lamm och i de flesta böner och psalmer. Det är 

ganska primitivt. 

 

Pr: Hur menar du då? Primitivt? 
   Se sid 45 

M: Föreställningen att Gud måste blidkas med offer för att förlåta. Jesus förlät 

synder långt innan han dog på korset. Han sa inte: Jag måste dö min 

försoningsdöd först, sen kan jag förlåta dig. Teologisk vetenskap – (till H) ja det 

finns sån – menar att det här med offret är en efterkonstruktion, som gjordes 

av lärjungar som grubblade på varför det gick som det gick med Jesus. De levde i 

en miljö där det onda var ett straff från en Gud som krävde offer för att 

blidkas. Jesus blev då offerlammet. Det är alltså den tidens kontextuella 

tolkning. 

 

Pr (ironiskt): Alltså bort med syndabekännelse och fram med Guds förlåtande 

kärlek utan krav. Gulligt och bekvämt! 
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M: Varje normal människa känner ändå sin 

otillräcklighet och hur lätt allt går fel. Det kan 

ge en förlamande skuldkänsla som kyrkan gärna 

kan lyfta av. Då släpper förlamningen och vi 

kan rikta uppmärksamheten på viktigare saker, 

på ansvaret för samhälle och miljö. 

 

H: Det är väl inte kristendom. Den går väl ut på individens frälsning efter döden, 

trodde jag. 

 

Pr: Inte bara. Vi har en söndag om samhällsansvar och midsommardagen handlar 

om skapelsen – det är väl miljö. 

 

M: Mater-ialismen fokuserar på detta livet, precis som Jesus gjorde med Guds 

rike.  

 

J: Kan vi komma vidare nu? Tredje punkten. Död och liv, har du föreslagit. Heter 

det inte liv och död, förresten? 

 

M: Under historien då religionen varit hjälpreda åt makten har det växt fram en 

betoning på livet efter detta. Då ges straff respektive lön och kompensation för 

lidandet i detta livet. Den läran passar dem som har makten 

att predika till tröst för förslavade fattiga. Men när Jesus 

talar om Guds rike – och det är centrum i hans undervisning 

– så handlar det om detta livet: att halta går, att blinda ser, 

att sjuka blir friska. Låt ditt rike komma… 

 

H (fundersamt): Lite som välfärdssamhället faktiskt. En 

slags socialism. 

 

M (till H): Kanske en kristen humanism. Felet med din 

profana humanism är att du bara tänker på människan och människan som individ. 

Du ser visst inte att individen är beroende av kollektivet, av samhället och 

globaliseringen och ytterst av mater-ien, av moder Jord. Du är beroende av att 

andas hennes luft och dricka hennes vatten och äta det hon frambringar med 

hjälp av solen. (Skakar på huvudet) Ganska så kortsiktigt. 

 

J: Lugn! Vad har det där med döden att göra då? 

 

M: Kretsloppet är livets mekanism. Mater-ialisten tolkar påskens budskap så: 

genom död till liv. Jag skulle vilja att man i begravningsritualen sa så här:  
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  Av jord är vi komna,  

  jord ska vi åter bli.  

  Vila i moder Jords famn,   

  hon som ständigt låter nytt liv uppstå.  
 

Då kan man lika gärna säga död och liv som liv och död. 

 

Pr. Genom död till liv är väl gammal god teologi och inget nytt? 

 

M. Visst. Det heliga kretsloppet avser både människor och djur och allra mest 

växter, som är den livsform i skapelsen som bygger upp. (med glimten i ögat till 

Pr) Uppbyggligt, eller hur? Men denna moder Jords mater-iella fruktbarhet har 

blivit undanskuffad av andlighet, asketism, och kontroll av (den kvinnliga) 

sexualiteten, som i sin tur hänger ihop med patriarkalismen. Det var vi inne på 

nyss. 

 

J: Du får det faktiskt att hänga ihop. Men kärleken då? Den 

kroppsliga erotiska kärleken, grunden för fruktsamheten som du 

prisar, är väl motsatsen till den kristna självutgivande kärleken? 

 

M: Den föreställningen är en byggsten i patriarkalismen och 

patriarkalism är till den grad intrasslad i kristendomen att många 

ser den som en inneboende / konstitutiv del. 

Tänk så här: Du blir kär, grips av Eros. Då vill du genast göra din älskade väl och 

är beredd att offra mycket för henne/honom. Så föds Agape, den självutgivande 

kärleken. Eros och Agape hänger ihop. 

 

J: Till sist: Bibeln. Hur ser du på den? 

 

M: Bibeln är en ovanlig vanlig bok. Den är skriven av människor i olika tider och i 

olika situationer. Den räknar absolut inte med att moder Jord skulle kunna digna 

under för många giriga och glupska människor. Jag vill se bibeln som de olika 

författarnas vittnesbörd om sina erfarenheter av Gud. Till dem få man lyssna 

kritiskt, inte bokstavligt. Det brukar kallas historisk-kritisk bibelsyn. 

 

Pr: Sån har vi haft i mer än ett sekel nu. 

 

M: Särskilt värdefulla är vittnesbörden om Jesus, en särdeles god människa som 

sa många kloka ord. Så klok att man gav honom hederstiteln Guds son, något som 

alltså inte får tolkas bokstavligt, biologiskt.                                                               
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J: Så: Vad tror du då på? Positivt uttryckt.           

 

Ja, vad tror du, kära läsare/åhörare/skådespelare? 

 

 

Frågor att samtala om: 

Finns det religion utan det övernaturliga, teism?  
Teism: filosofisk eller religiös riktning som menar att det finns en transcendent (= översinnlig, ej möjlig att 

uppfatta eller förstå) och personlig (ett väsen eller en kraft i sig själv varande, dvs. inte något "utspritt") 

Gud som dels är upphovet till universum och som dessutom ingriper i mänsklighetens historia genom att 

framför allt ge människorna en tro. (wikipedia) 

Är bön, meditation och koncentration / pep-talk samma sak? 

Hur tolkar mater-ialisten dogmen om inkarnationen (att Gud 

blev människa)? 

Håller du med om att skuldbeläggning och förlåtelse är en 

form av maktutövning? 

Var finns Guds rike? På jorden eller efter döden? 

Gillar du begravningsorden Av jord är vi komna…? 

Vad skulle bibeln kunna vara om inte vittnesbörd?  

 

 

 
PS  Bilden på sid 42, åsnekrucifixet, är en nidbild på en pojke som är så dum att han tillber en 

korsfäst åsna. Texten lyder: Alexandros tillber sin gud. Den är funnen nära en skola på Palatinen 

i Rom. 
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