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1 september 2022 

Ljus av ljus 

Festmässan under det gångna Generalkapitlet sammanföll i år med firandet av 
Kristi förklaring. I kommunitetens lektionarium kommer vi framgent att fira 
Kristi förklaring – precis som i år – på den sjunde söndagen efter trefaldighet som 
infaller 15 veckor efter påskdagen i enlighet med kyrkoåret i Svenska kyrkan. 
Firandet i katolsk och ortodox tradition är förlagt till den fasta dagen 6 augusti 
som varit firningsdag ända sedan 300-talet medan till exempel Evangeliskt 
Lutherska kyrkan i USA firar Kristi förklaring som avslutning på 
trettondedagstiden söndagen före Askonsdagen.  

I det här brevet tar jag utgångspunkt i den predikan jag höll under festmässan 
och tar tillfället i akt att stanna upp vid ytterligare några reflektioner som inte 
rymdes i predikan. 

Markusevangeliet 9:1-13 
 
Och han sade: ”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta 
döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.” 

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick 
med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades 
han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning 
i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod 
och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är bra att vi är 
med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.” 
Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom 
ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: ”Detta är 
min älskade son. Lyssna till honom.” Och plötsligt, när de såg sig om, 
kunde de inte se någon annan där än Jesus. 
När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de 
hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig 
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vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå 
från de döda. Och de frågade honom: ”Varför säger de skriftlärda att Elia 
först måste komma?” Han svarade: ”Visst kommer Elia först och 
återställer allt. Men varför står det då skrivet att Människosonen skall lida 
mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har redan kommit, men med 
honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom.”   

Ibland är tiden kort mellan löftet och förverkligandet. ”Ungefär en vecka” säger 
Lukas i sin återgivning. Han som är noggrann med många detaljer men inte alltid 
kring det hebreiska arvet. Markus däremot förstår att det inte är någon 
tillfällighet att det är ”sex dagar senare” som Jesus tog med sig Petrus, Jakob och 
Johannes upp på berget.  
  

2 Moseboken 24:15-16 
När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln. Herrens 
härlighet vilade över Sinaiberget, och molnet täckte det i sex dagar. Den 
sjunde dagen ropade han till Mose ur molnet. 

  
Kopplingen mellan Mose erfarenhet på berget och det som idag sker är tydlig 
men till skillnad från Mose blir Jesus helt genomlyst. ”Ljus av ljus”. Guds ljus. 
Den ”lilla förklaringen” Mose är med om visar sig nu vara en profetia som 
förebådade den stora förklaringen. Kristi förklaring. 
  
”Lyssna till honom.”  
  
Tidigare har man kunnat ana vem Jesus är genom att läsa förutsägelser om 
Messias. När Jesus blir förklarad, genomlyst, kastas ett bländande ljus också över 
den hebreeiska bibeln. Över lagen – Mose. Över profeterna – Elia.  

Det är därför vi frimodigt kan lovsjunga Kristus också när vi ber med psaltarens 
psalmer, och igenkänner Kristus genom hela Gamla testamentet. 
  
Vad är det för ljus som strålar på förklaringsberget när Jesus förvandlas inför 
dem?  
  
Här är östkyrkans mystiska teologi en särskild gåva till kyrkan. Dit hör det 
teologiska arvet från Vladimir Lossky, vars texter utgör ett helt biblioteks 
lärdomar. 

Lossky utforskar de gudomliga energierna och det oskapade ljuset och menar att Gud 
främst ger sig till känna som ljus. Inte som en intellektuell upplysning eller ens 
något sinnligt. Nej, erfarenheten av det oskapade ljuset går utöver allt vi kan 
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föreställa oss och låter sig inte beskrivas… ändå måste vi försöka att säga något, 
om än det är provisoriskt.    
  
Broder Charbel Rizk talade under Generalkapitlet om Efraim Syriern som ett 
exempel på en teolog som uttrycker teologin i poesins språkdräkt. Det är ett 
fruktbart vis att närma sig något så outgrundligt som det gudomliga ljuset. En 
annan teolog med samma anslag är Symeon den nye teologen som talar om ljuset 
som ”den osynliga elden”, samtidigt som han framhåller dess synlighet. Ett 
sådant påstående överskrider tanken. Kan man se något som är osynligt? Här har 
vi ännu ett mysterium som vi med trons sinne behöver omfamna snarare än att 
välja det ena eller det andra. Herrens förklaring låter sig inte förklaras med hjälp 
av tabeller eller diagram.  

Herrens förklaring står i centrum för ärkebiskopen Gregorios Palamas tänkande. 
Detta drag hos Gregorios tilldrar ett särskilt intresse hos Vladimir Lossky. I en 
samlingsvolym av teologiska texter med titeln Ljus av ljus (Artos/Norma 2010) 
ägnar Lossky ett av kapitlen åt Ljusets teologi hos Gregorios Palamas.  

Gregorios Palamas (1296-1359) var ärkebiskop av Thessalonike och är som 
lärjunge till Symeon den nye teologen en av de mest tongivande utläggarna av 
den mystika fromheten inom östkyrkan. Som munk på berget Athos danades han 
i bedjandet av Jesusbönen, som många av oss mött i läsningen av En rysk pilgrims 
berättelser.  

Lossky citerar ur en homilia av Gregorios: 

Ljuset i vår Herres förklaring började inte och slutade inte, det var 
obegränsat (i rummet) och förnimbart för sinnena, även om det skådades 
med kroppens ögon… Men Herrens lärjungar gick över från kött till 
Ande genom en förvandling av deras sinnen.  

Jesus är alltså för evigt genomlyst av det gudomliga ljuset, sådan han verkligen är,  
men genom erfarenheten på berget sker en förändring i människans mottagande 
av ljuset och de energier som utgår från ljuset, så att hon kan bli den hon 
verkligen är. Eller med Paulus ord i 2 Korinthierbrevet 3:18: 

Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet 
förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som 
kommer från Herren, Anden. 

Den som sett ljuset blir förvandlad och avspeglar ljuset.  
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Med Gregorios Palamas ord: 

Den som har del i den gudomliga energin… blir själv på något sätt ljus; 
han är förenad med ljuset, och med detta ljus ser han fullt medvetet allt 
som är dolt för den som inte har denna nåd. 

Kristi förklaring säger någon grundläggande om både Jesu identitet och den 
döptes identitet, men låt oss också påminna oss om hur transfigurationen säger 
något om den kristnes förhållande till tiden. På berget överskrids tiden och 
rummet i alla riktningar. Mose och Elia står där tillsammans med Jesus som en 
hälsning från frälsningshistorien, lagen och profeterna, som lett fram till denna 
dag. När Jesus inte bara skådar ljuset utan helt och fullt genomlyses av den 
himmelska härligheten pekar det också mot framtiden. Eller kanske rättare sagt, 
framtiden pekar på Jesus Kristus.  

På berget får Jesus – redan nu – smaka det som väntar vid målet. Men vägen dit 
går inte uppåt utan tvärtom via nedstigandet, inte bara från berget, utan också 
ned i döden. Petrus, Jakob och Johannes är inte bara med på förklaringsberget 
utan också i ångestens natt i Getsemane trädgård då Jesus på allvar inser att 
bägaren inte kommer gå honom förbi. Lossky igen ur Östkyrkans mystiska teologi: 
  

Det fullkomliga betraktandet av gudomen, som så blir förnimbar i sitt 
oskapade ljus, är ”den åttonde dagens mysterium” och hör den 
kommande tidsåldern till. Men de som blivit värdiga kan få se ”Guds rike 
komma med makt” redan i detta livet, så som de tre apostlarna fick se det 
på berget Tabor. 

  
Med Kristi förklaring i åtanke vågar vi nog utröna ett mönster i Guds pedagogik. 
Vi får smaka målet i dess fullhet redan innan vi nått det så som t ex den förlorade 
sonen blir festens medelpunkt redan innan han tagit till orda. I festens ljus, i 
mötet med den gudomliga kärlekens ljus kommer också behovet av bekännelsen 
och ångern.  
  
Mest påtaglig är framtiden redan här när vi genom eukaristin ”träder in i den 
smyckade brudkammaren”. Styrkta av nådens och frälsningens läkemedel får vi 
träda tillbaka in i nuets begränsningar där kamp, lidanden och ofullkomlighetens 
konsekvenser är oundvikliga. 

Transfigurationen, förvandlingen, upphäver inte utblottelsen. Men allt är på 
samma gång förändrat när vi skådat ljuset.  
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*** 

Till minne av Kallistos Ware 
av Peter Halldorf  

Den utan jämförelse mest inflytelserika teologen och andlige ledaren i den 
ortodoxa kyrkan i vår generation, metropoliten Kallistos Ware, insomnade i 
Oxford onsdagen den 24 augusti i en ålder av 87 år. 

Timothy Ware, som var hans födelsenamn, upptogs i den ortodoxa kyrkan 1958 
och efter att ha tillbringat längre perioder i evangelisten Johannes kloster på 
Patmos, som han fick en livslång relation till, ordinerades han till präst 1966. Han 
utnämndes till biskop 1982 och fick senare titeln metropolit, som i den ortodoxa 
kyrkan tilldelas kyrkoledare av särskild betydelse. Under en stor del av sitt liv 
levde och verkade han i Oxford i England, där han var församlingspräst i den 
ortodoxa kyrkan men också undervisade vid universitet i mer än 30 år. 

Som författare, föreläsare och förkunnare hade Kallistos Ware en unik förmåga 
att på ett levande sätt, ofta kryddat med den karaktäristiska engelska humorn, 
förmedla patristisk teologi och ortodox spiritualitet. En av hans studenter, 
teologen och författaren John Chryssavgis som i dag är rådgivare till den 
ekumeniske patriarken Bartholomeus, beskriver i en minnesteckning hur det var 
just hans unika ”förening av lärdom och andligt djup, akademi och askes, 
patristisk litteratur och livgivande liturgi”, som gjorde att så många genom 
Kallistos Ware mötte en ortodox tradition som var livsförvandlande. 

Genom sitt ekumeniska sinnelag och sin tillgänglighet kom Kallistos Ware att få 
stor betydelse långt utanför den ortodoxa kyrkan. Han deltog i en rad ekumeniska 
dialoger mellan kyrkorna och var talare i konferenser runt om i världen. I hans 
rika författarskap förblir den bok som utkom redan 1963 med titeln Den ortodoxa 
kyrkan, och därefter tryckts i otaliga upplagor och översatts till en rad språk – även 
svenska – än i dag den oöverträffade introduktionen till östkyrkans andliga 
tradition. Som forskare och översättare är hans främsta gärning översättningen 
av Filokalian, den samling texter om bön och det andliga livet av författare från 
300-talet till 1300-talet som i ortodox tradition anses vara den viktigaste läsningen 
efter Bibeln. Den översättning till engelska av Filokalian som Kallistos Ware i 
många år arbetade med tillsammans med sina vänner Gerald Palmer och Philip 
Sherrard, och vars femte och avslutande volym han lade sista handen vid bara 
några veckor innan han dog, har fått sitt stora genombrott de senaste femtio åren. 
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För mig kom inte bara Kallistos Wares böcker men också flera personliga möten 
med honom att lämna avgörande intryck. När jag 1988 fick hans bok Den helige 
Ande i den kristnes personliga liv i min hand, blev han den förste ortodoxe teolog som 
jag kom att läsa. Denna lilla skrift, inte mer än ett tunt häfte, fick kontinenter att 
rubbas. Här möttes jag av någon som gav vägledning i det ämne som varit 
paradgrenen i min uppväxts pingströrelse, men på ett sätt som gav pingsten en 
helt ny dimension. Jag kunde då inte ana att jag många år senare skulle få flera 
tillfällen att sitta ner och samtala med denne nutida starets. 2005 inbjöd han mig, 
tillsammans med vår son Joel som då var teologistudent, att gästa hans hem i 
Oxford. Det samtal vi då förde på temat ”det kristna hoppet”, publicerades 
samma år i tidskriften Pilgrim (samtalet finns under länken ”Provläs” på Pilgrims 
hemsida) Några år senare, 2013, var han huvudtalare vid ett av Pilgrims 
ekumeniska vintermöten i Bjärka-Säby och Vårdnäs.  

 
Foto: Zandra Erikshed 

I Kallistos Ware mötte vi den ortodoxa kyrkan när den är som mest levande, fri 
från överlägsenhet och obskyr nationalism. Han var själv hela tiden i rörelse, inte 
rädd för att ompröva positioner och kunde ofta vara kritisk till förhållanden i sin 
egen kyrka som oroade honom. Om än en briljant forskare, författare och 
föreläsare var Kallistos Ware mest av allt en pastor, som andlig fader och 
vägledare. Genom sina predikningar vecka efter vecka i församlingskyrkan i 
Oxford, sitt sätt att betona kraften i namnet Jesus och inte minst genom firandet 
av liturgin, som för honom var Guds väg in i våra egna och världens liv, 
gestaltade han evangeliets skönhet på ett sätt som ledde otaliga människor till tro. 

Evig åminnelse! 

*** 
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Inbjudan att deltaga i Johannesakademins översättningsarbete av 
Ökenfädernas tänkespråk 

Johannesakademin översätter från och med denna höst två kapitel parallellt.  

På plats i Johannesakademins bibliotek, Klostergatan 46 Linköping,  
med Britt Dahlman: 
Lördag den 8 oktober, kl 10.30-17.00 
Lördag den 19 november, kl 10.30-17.00 

Digitalt via Zoom, med Per Rönnegård: 
Lördag den 17 september, kl 09.30-16.00 
Lördag den 3 december, kl 09.30-16.00 

Nya deltagare är varmt välkomna. Våra grekiskakunskaper varierar från goda till 
inga alls! 

Vi vill också inbjuda den som vill starta ytterligare ett översättningsprojekt att 
höra av sig till Johannesakademins nye preses Patrik Hagman på adressen: 
preses@johannesakademin.se   
Kanske någon vill starta en grupp som översätter från till exempel syriska eller 
latin? Det finns möjlighet att arbeta på plats i biblioteket eller digitalt. 

Retreater vårterminen 2023 

Inför en ny termin är det en god sak att planera den årliga retreaten som är del av 
det löfte vi avlägger i Ekumeniska Kommuniteten.  

Sedan tidigare finns det möjlighet att anmäla sig till höstens retreater på 
kommunitetens hemsida. Till er som är mottagare och läsare av månadsbrevet 
vill vi nu presentera vilka retreater som planerats att äga rum den första delen av 
2023.  

Anmälan öppnar via hemsidan i samband med att nästa nummer av Pilgrim når 
prenumeranterna den 15 september. Vi har inga möjligheter att ta emot 
föranmälningar.     

7



MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

Februari 
2-5                                      	Nya Slottet Bjärka-Säby 
    Måla in ditt liv i korset 
    Retreat med målning av Iotakors 
                                           	Stig Petrone 
  
6-10                                    	Nya Slottet Bjärka-Säby 
	 	 	 	 Retreat med personlig vägledning 
  
9-12                                    	Storretreat på Vårdnäs stiftsgård 
                                           	Längre in i bönens land            
                                           	Peter Halldorf, Liselotte J Andersson, Jonas Eveborn  
  
22-26                                  	Nya Slottet Bjärka-Säby 
                                           	Retreat vid fastans början 
                                           	Britta Hermansson, Fredrik Lignell  

Mars  
23-26                              	 Nya Slottet Bjärka-Säby     
    Dag talar till dag, natt undervisar natt - att urskilja 	 	
	 	 	 	 Guds röst i vardagen  

  
April 
18-24                                  	Monastero di Bose, Italien 
	 	 	 	 Ordet blev människa  
                                           	Jonas Eveborn tillsammans med bröder och systrar 	
	 	 	 	 från Bose  
  
24-28                                  	Nya Slottet Bjärka-Säby 
	 	 	 	 Retreat med personlig vägledning 
  
20-23                                  	Nya Slottet Bjärka-Säby 
	 	 	 	 Retreat Eklandskapet 
                                           	Stefan Edman 

Utöver dessa retreater planeras en retreat med biskop Thomas från Egypten, 
digitala retreatdagar samt retreater på andra gårdar än Nya Slottet Bjärka-Säby. 
Vi återkommer med datum och platser på hemsidan.  

Guds frid
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