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När Aposteln Paulus skulle forklara sin rro
fbr några greker som hade samlats på Areopgan i Aten, presenterade han den Cucl
som de kristna tillbad genom att närnna ett
altare rest bland de övriga där - till ,, en
okcind Gud'. (Apg. t7:23) Förmodligen
kände de flesta till judamas gudsbild, men
inte till Jesus, Guds Son, men när paulus
talade ofit "de dödas uppståndelse" gjorde
många "narr åv honam" fastän en del viile
"höra mer". (Apg. 17:32) Vi forstår att vad
de behövde veta var skillnaden mellan,,en
naturlig k opp med fysiskt liv och en
andlig k opp med andligt liv" (l Kor. t5:44),
en kropp sådan Jesus hade då han uppstod
från de döda.
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MEN VAR IhITE GREKIRNIA
KI{OPPSDYRKART

?

.lo! AbsolLrt! Nästan alla grel<isl<a ririin
var irängivna l<roppsbyggare. De slöt
Lrpp till sista mannen lar atlerisl<a
tävlirrgar, äracle l<rigshiältar och prisacle
rlilitär-stordåcl. OCI-t cleras otllciella
" guder" såg rrt sorr en panteon av

rnanliga och l<vinnliga

sl<önhets-

nrodeller, både de som sktrlle vara iilclre
och de sorn sl<Lrlle vara yngre. iJen
högintel lektuella grel<isl<a fi [osofi n lracle
dock lärt många att betral<ta cleras
"gl.ttlef' rner sonl synrboler ocli de Lrppfattade "materia" sotr helt förgänglig.

Platon var en "transcendenralisl" ocir
"nt.1tstiker", kan rnan säga, etiersori-i ir:in
ansåg att männisl<an, utöver sin l<rr-iit1t,

som x,ar "clödli,g" - hade en "titlötlli,g
s.iiit'" Irör' horror-lr var CLrd, "Jbrmen ut,

rlet Gotlri', och rnycl<et

abstral<t

-bclr

opersonlig. Vad gäller "den oclödligcr
,sjcilen" trodde han på ett slags
"reinkarnation" e|ler " transnt igration"
efier att s.jälen lrade varit i IJades och för

l<alltis

hans gurdsbild "the Unmoved Å{over"
Itlen orubbligct orsok rill allt som cir och

.sker), en

substerns. oclt "prinlus tl,toförstct or.saken), men sonl
ocl<så var opersonlig. FIan ansåg att
s.iälen inte hacle rrågon lbrtsatt incliviclLrelI existens och trodde varl<en på
" re i n ka r not i on" eller " t ra n s m i grcl t i on" .

bite,s" (.clen

Ör,er hela den antika världen inl<lusive
Creklancl lanns rnycl<et respekt för
jLrdendornen, sol'll kontra hedendomen
trodcle på en errda Cucl och krävcle en
hög n-roral, nren den kristna läran med
betoningen på att Cuds Ord (Logos),
Cuicls Son, sorn blev "kött", en människa
rlecl l<ropp och s.jiil, och sorn uppstocl
i<r'oppsligen liån cle clöda, strecl mot
cl'eras syll på " mcrterict". Anta-eligen
verl<acle betoningen på jesLr person, sonr
sricle ".,/ag cir upp,sråndelsen och livet,"
(.loii I l:25) ocl<så olörenlig mecl en riktig
lilosofrsk attitycl t-ör de f1esta på Areopagen.
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CRUJ{DAD PÅ FA3LTR

att sedan återväncla.

Iticlen efter Aposteln

var docl< "dödlig". På engelska

ELLER FILOSOFI

Par-rlr-is levde,

Lrtvidgades "tqtplatonisrnen"" Platorrs
begrepp, ".fttrmen av det Gode" , till " rlen

ENE ", som iir både "det Goclct, c{et
Scrnna och clet Sköna", rnen inte lic-lier
blerz "n.ltpiatonism" tbkLrserad på ett
personligt för'hållande titl GLrd oclr inte

lrelier ryrnde den någon ranke

pir

kroppen s Lrppstånclel se.

Aristoteles var fi)er "naturalistisk", rnen
ändå en "d'ualist", eftersom han ocl<så
ansåg att "den rationella s.jcilen" sorn
gav kroppen liv, var " imntateriell". Den

"

CLrds Sons iidancle, döcl och Lrppstånclelse, var hans rnännisl<oblivandes må1,

clå clen hirnrnelsl<e Fadern ingrep i
histclrien 1ör männisl<ans frälsnings
vi orn hisroriska hänclelser och liälsningshistoria, inte orn
lilosoli och deltnirivt irrte om fabler.
Därför är den apostolisl(a trostraditionen
och cle samlade nytestamentliga bibelböckerna så viktiga for vad vi l<allar den
sl<Lrll. Således talar

liga

Lrppenbarelse och Kyrkans
airl<toritariva trostradition och Iäroärngr-rclorri

bete. Kyrkan korn ocl<så att bearbera
grel<isk tjlosoll då horr använde clc.n 1ör
att göra trons innelråli mer begriplig l'ör
fbrnLr

ftet, rrren labler lorblev trons

motsats och Kyrkan menade att Lltöver
fornuli är och lör'blir tron beroende av
deri gudorn I iga Lrppenbarelse.

DE T UPPSTÅ}TDNE KROP

PEI.-]"

Att

liiriLrrrgarna, Maria Magdalen:r uctr
.lesti moder'. Jrirrgfr-Lrn Maria, litrrn .lesir
grav torl1 och seclan tlcl< se lrorrorrr i
kroppslig gestalt, tala nred lrorrom, ta på
honon-r, äta nrecl honom, omvittnas, nletl
även atf lrans rrtseencle var annorluncler.
lör' iran l<Lrncle passera genon-i lycl<ra
clörrar, plötsligt 1'ortlyna sig till andra

platser',

oclr tili sist tbr Lrpp rill

lrimrrrelen, giorde clet lrelt klart att lrarrs
kropp lrade f-örlrärligats * rxotsvarancle
i,acl sorn skedcie på förklarir-rgens berg
där itans utseende ",gr.tciom I iggjorderi"
.

I-lan f.icl< inte bara clen natLrrliga l<ropperis lysiska liv t illbal<a rneci I<r'oppens

atorrer och rnolekyler, hormonel',
lcerrril<alier. viivnader m.m., utan på c.tt

rriirakriiöst sätr en övernatr-rrlig l<r'op;:
ämnatl sår,iil ltir hinrrnelen sonl 1ör'
.iorclen. en sådarr som de troende skall lä
vicl derr al lrrränna uppstånclelsen.

f)err övernatLrrliga eller "andligrz" kropl)en. sonl kailas "förhtirligad", beskrevs
rner i ctetali av Kyrkans teologer-, sonl
(I) "1.),sdtnde" (cl.v.s. kr-rnde avge elr
l:irrrrrelskt sken); (2) ottirgängiig {ci.v.s.
inte l<r-rnde skadas, blis.iurk, åldras o.s.v.):

(3,i olör'drö.ilig rör'lig (cl.v.s. l<Lirrde
fbrtlvtta sig eller penetrera uran lränsyrr
till ticl, l'Lnl oclr nrateria); säilrt (4)
ancliigt sarnrr.lnsrälicl, 1cl.v.s. helr srvr.ti

av vilian). Kort sagt, Jesus hade en kropp

sonr helt övertrti[1är en

bekransaci

olyrnpisk hjälte oclr hade slörre mal<t än
någon konung, fastän rned förmågan att
visa egenskaper av sin gar-nla kropp, som
när han visade sina sårrrärken.lLrst för att
äsl<åcliiggör'a identiteten av den gamla
l<ropperr oclr clen lörhiirligade l<roppen.

VJD UJ?PSTÄI§DELSEN

ÅT

RSKAPAS

DE FIiÄLSTAS KROPPAR.
Ilnligt katolsk lära har endast vår Herre
Jesus Kristus, sorx Lrjtpstod fiån cle clöda
vid Påsl<en och tbr Lrpp till himnrelen 40
clagar senare, oclr clen Saliga JurngfiLrn
Mirria, som blev upptagen till lrimmelen
i sarnband mecl sin död, fbrhärligade
i<r'oppar. Resten av alla andra rnåinskliga
l<roppar '. konrnrer att 1örstöras vid

våirldens undergång, rlen vid den
allrniinnzr uppstånclelsen ki:mmer de
trcrencle att 1'ä " ttndligct kroppctr" ,
lör'härligade eniigt ovanstående, mer'l
rrecl samma llersonliga ident!tet p.g.a.
clerr odöclliga s.iälen. Sorr clet står i den

l-leliga Skrili: "Der,ykall

bli en n.))

himntel aclt en n.1;.jorcl." (Upp.2l:1tr1

Yafför Dralrhas Yi av Pest cclr Pantlemi

?

Cr:d sl<apade nränniskan och naturen och männisl<ans historia och han råder över dern och
givetvis över frälsnings historia. Därför är clet nödvändigt 1br den troende att sålla bort
Lrppfättningar om pest och pandemi som inte stämn-iar med den traclitionella kristna gurdstro
och läran om männisl<an

Det nuvarande tresten och pandenrin är givetvis en naturkatastrol. rnen det betyder inte
att vi som tror bör övergå till en deistisl< syn på Gr-rcl och hans törhållande världen,
inännisl<an, historien eller en lrednisk. Det åir l"rans vil.ja att dra alla till sig och skänka dem
såväl ett evigt liv ihonom sorn ett jordisl<t liv. Ärrnr-r minclre att vi på ett panteistiskt sätt
borde vi se honorn sorl identisk till världen ocir pesten och panclemin som illusioner. Ännr-r
värre vore att personalierna naturen, göra en "slltglr{l" av henne och på ett helt ovetensl<apligt
sätt tala om henne sorn en hedning talar otr irenne, sot11 on'] hon liåller på att straf'fa oss.
Naturen, ocl-r även pesten och par-rdernin, åir verl<ligl'ieter och vi skall använda natirrvetenskap,
medicinsk vetenskap och alla medicir-ier kLrnskaper och tel<rriker att bekämpa den. Vi kristna
rret att vi inte lever inågon "paradis" här' på.jorc'len - att vi lever i en"lit/ler" värld och att
naturkatastrof'er som stormar, översvärrrningar, vuil<anurtbrott, svält, jorclbävningar, okontrollerad brancl, klinratförändringar, kolliderande asteroider, solf-läckar o.s.v., ja även pest
och pandemi drabbar dem som man kan l<alla skylcliga och oskyldiga, rättfärdiga ocli
syndare, vill<et givetvis inte hindrar att cle ses som en aspekt av den "JLtllenher" som konr
tillstånd då människan ville bli sin egen sirr egen "gtrC'. Arvsyrrd (r-rrsynds) konsekvenser
drabbar alla.

Här rnåste det inskärpas att katolsk teologi aldrig l<unnat betrakta par-rderni "ett st'ralf'
(poena) för synd i egentlig mening, ty den drabbar inte endast dern sorr"r personiigen syndar.
Den principen lrar Jesus klargjort. (Luk. 13:l'.; Egentligen måste Guds allmakt, allvetande.
godhet och 1örsyn bringas i överenstämnrelse rneci hela Lrppenbarelsen som ger en
mångfacetterad bild av Cr"rd. Den nråste systen'r.ltiser"as rnecl hjälp av en reologisk-f ilosoilsk
ar-ralys för'att 1'orstå hur CLrd l<an tillåta clet sonr tör tillf?iltet tycks strida r-not hans eviga
1j"äsnings vil.la. CLrd vill inte att vi syncia överhLrvr-icltaget, r-nen han rillårerdet!

Det nuvarande pesten och pandemin iiren real-politisl<a tillf?illen båtla lör högeroch
viinster, och även för dem som vill clriva politil< i Kyrkan. Att ärrrbetsbärare, särskilt
sådana som har rrryclcet makt vill förverl<iiga politiska ambitioner i l(yrkan och/eller alliera
Kyrkan rned värlclsliga rnakthavare, ärtyvärr inte bara något sorn irörcle till medelticlen, då
clet fhnns gott om exempel både på biskopar och påvar som fiämjade ciet ena eller det anclra
riket som tillhörde "den hcir vcirlden". Då som nr-r iir eietta i clirel<t kontrast till Jesus sorn
sade: " A4irt rike cir inte att den hcir vcirlden" .1.ioh. I 8:37)
Världen idag, särskilt Västvärlden, och cless olika sarnhällen, och Kyrl<an, är mycket
splittrade. Å ena siclan vili många att det blir en ny och allomfättancle världsorclning sorn

rnänniskan till rätten av mäntriskoratt tiitt tlytta tillancira läncler, till alla fiågorkring
sexuellidentitet, abort, äktenskapet, barnuppf-ostran, clödshjälpen rr],m. och eventuellt vill
man också införa ett mer socialistiskt samhällsskick och ett monetärt system gtan pengar,
cl'v.s. enbart rnecl plastkort som banker. politiska partier och förmoclligen, elitära finansierar,
kontrollerar, och et r'ättsväsen och iräisovårclsnryndigliet, som F.N. clirigerar mecl
sttpernationell makt. Dessa anser att detta är vad den nuvarancle pandemin kräver politiskt.

Å

anelra siclan anser också många männisl<or clen exakta motsatsetl

-

att globaliseringen och
gränslösheten har gått för långt och vårt beroende ay "utlcindsk" prodr-rl<tion av
livsnöclvändiga ting. Man anser att rilctiga gränser, bevarandet av olil<a [<r.rltr-rrer, 1iil<onkurrens mellan olil<a ideologier, fciresprål<are f-ör cliverse framtidsprognoser vacl gälier
nattlrvetenskap och filosofi, främjar båcle rnänniskans frihet beträffande naturvetenskaplig
fbrskning, politisl< Lrtveckling, akademisk otvlrngenhet rn.pr. I stolt är detta fråga orn en
"populistrslr" t'eaktion, mecl en viss höger vriclning, och ibland mecl argument jtir
gammaldags"nationqlism".IJessa anser att cletta är vad clen nuvala6cle pandemin hräver

politiskt.
Samtidigt har vi ett återuppvaknand e " islan'/', sorn eftersträvar, än e6 gång, värlclsdominans
på sina trrsprungliga ftrndamentalistiska gruncler i opposition till västvärldens kristenclom,
inlcltrsive katolicism, som tycks vara helt splittracl över clet postmoderna västvärldens
Lrppbrott liån sin kristna tro och moral. islam har en mäktig dernografiska överlägsenhet.
Något "sl,cirrf'kommer l<nappast att behöruas offr clen yngre generationen motstår
seku lariseringen.

Den nuvarancle pesten och pandemirr.betrzrktas, vacl man än säger om cless naturvetenskapliga förklaring och politiska konsekvenser, av elem som absolut inte vill att Kyrkans lära, moral och liv skall likformas vicl clen postmoderna värlclens, som,,en
vflrning", ett gissel (inte ett egentligt strafl), genom vilken Gud vill väcl<a oss alla till
den rrppenbara faran vi befinner oss i. Franciskanen, cl.h. Bernhardino av Siena {iJr{{l-izi44;
sadei: "T rjts sliltij?*seddii {i:lsfor;r} {#drrtr,t j.{ijt?iiii,lj_.$ e-#§j4J,{t{. {"r.rjrrr;r" t_rssj * &:,iS*
dry;f
gcj#r*aa{Jsi§n#ri." D.h. Birgitta av Sverige, I(aterina av Sienna och många anclra helgon
sade det samma undermedeltiden. Ja, "J€sl,ts (också)
§orcle ett gissel [...J och clrev att dem
som sålde.far och oxar och vcixlade peng(lr i tentplet ["..J" (Joh 2:15;. vi]l<et är ep rnycket
viktig aspekt av Cr-rds självuppenbarelse i horrorri.
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Kiosterkaiten, Ragnar, har alltid praktiserat"soc'ictl-distctn,sering" och drivit bort varje katt
sorn sätter ett tass i Franciskusgårdens trädgård, i all synnerhet clå har-r har hört att inte bara
"big" kats, utan oc[<så "ttanliga" kattor, l<an int-ekteras nred "cotnovza". Vidare tigger han
aldri-u nrat, sitter i l<näet, eller "gos(tr" fi1ed någon sorn försöker tränga sig därtill. Han trivs
dagens "halv-karontcitt" och tycker att den skall allticl råda.
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