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 Väckelserörelsehuliganism 

Allting som lär oss något om oss själva och andra är värdefullt. 
Misslyckanden ska inte glömmas. Konsten att ramla på livs-
vägen och stiga upp för ett nytt försök lär oss något. Gott eller 
ont. Arbetet med boken har påmint mig om akademikern 
Paavo Haavikkos ord: ”Människan blir löjliggjord när den inte 
räcker till att vara så stor som sitt ämne.” Jag förstår 
innebörden så att löjligheten kommer med det att människan 
inte lever efter sina värden, moral och etik, eller inte är 
medveten om sitt ansvar och inte heller om styrkan i att kunna 
påverka sina val i livet. Frågan som väcks i den här boken 
gäller församlingens roll i att vägleda och stödja sina 
medlemmar på vägen från religion till andlighet. Andlighet, 
som jag tolkar som mer än att göra, följa regler och bli utifrån 
styrd. Religionen anger riktlinjer för hur en viss 
trosuppfattning skall utövas. Religionen är då ett verktyg för 
något ännu större. Andlighet förstår jag som den inre kraf-ten 
i människan att vara. Den kraften använder inte retorikens 
tomma ord, inte heller styrs den av egenmäktighet, girighet, 
självgodhet eller maktdisciplinering. Den tilltalar inte ett barn 
med namn som ”horunge”. Den nedvärderar inte andra män-
niskor med språket och vänder inte heller ryggen för den som 
är i nöd. En religion som förminskar sig till ordningsvakt och 
polis för församlingsmedlemmars privatliv har förlorat, eller är 
på väg att förlora, sig själv och sin värdighet. Tron, och dess 
religiösa arbetsverktyg, tappar sin kraft med självgodheten och 
förminskar sig till det jag kallar för väckelserörelsehuliganism. 
Boken ger en inblick i hur det går till.        

   
 
 
                           
ISBN 978-91-982163-7-0




