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RECENSIONER 

av jungfrufodelsen." Kieffer hanvisar med 
instamrnande till Karl Bar rh som i sitt 
analogiska rankand e ser jungfrufodelsen 
som err recken pa inkarna rionen och den 
romma graven som err recken pa uppsran
de lsen, 

Der finn s en uppen bar risk au den 
kris rna forkunnelsen forlo rar subsrans. 
Praster och pasrorer rycks lasa allrfor liter 
av exegerisk och sysrernatisk Iirrera rur, 
Kieffers bok ger en god in blick i och kun
skap om exegerisk forskning, ofra kopp
lad rill akruell dogmari k och erik. D en 
passar urrnarkr bade vid pred ikoforbere
delsen och i arberer i srudiecirkeln. 

Lars Lindberg 

Vi har alia en och samma 
Cud 
Chr isrer Hedin: Bibeln och Koranen. 
Verbum 2002. 147 s. 

Ch risrer H edin ar forskare och universi
rerslarare i religion shisrori a vid Srock
holms universirer. Tid igare har han skri
vir mycker om de rre abraha miriska reli
gionerna; judendo m, krisrendom och is
lam och publicerar nu boken Bibeln och 
Koranen. 

Den judiska Bibeln, som krisrna kal
lar C amla restarnenrer. ar en urgangs
punkr for de krisrna for arr forsra Cuds 
budskap, men de foljer hu vudsakligen 
Nya restarne nrer. Mu slimern a darernoc 
ha r sin Koran men erkariner och tro r pa 
ovan narnnd a heliga be cker, som enligr 
islamisk rrad irion anses harsrarnrna fran 
samma C ud. De tre sysrerreligionerna har 

manga likherer men ocksa skillnader. N ar 
der gille r mar har jud ar och muslirner nil
ran samma regler, Ornska relse ar obligato
risk for bade judar och muslimer, men 
krisrna prakt iserar inte ornskarelse. Camla 
resrarnenrers berartelser ar sarnrnansrallda 
urifran hisroriskr perspekriv. medan Koran
ens uppenbarelser ar ordnade efi:er langd 
och inre efi:er innehall. 

Hedins bok ar indelad i rre avsnirr.Fors
ta avsnirrer 'Texrernas rillkornsr" behand
lar den judiska Bibelns, Nya resrarnenrers 
och Koranens uppenbarelsehisroria, deras 
bakgru nd och hur de bevarades genom hi
srorien . 

I der andra avsni rrer "Der religiosa 
bud skaper" d iskuceras manga centrala reo
logiska fragor uri fran dessa heliga rexrer. 
Dar behandlas r.ex.G uds barmh artighet, 
vrede och forlarelse. Aven C uds ansvar 
och allmakr sarnr fragan om monoreisrn 
diskureras. Hedin skriver: "C ud har ska
par allring gorr och getr rnannis kan friher 
art gladjas ar derra", men mann iskan pa
verkas av ond a mah er, och da hon ar svag 
begar hon missrag. Darfo r finns der bud 
rill hjalp for henn e i hermes srravan efrer 
der goda. "Alia religioner innehaller riru
ella regler som inte behover rnoriveras pa 
ann at sarr an genom gudomliga pab ud", 
men "signaleriska bud kan rolkas i olika 
rikrningar allr efrer kulrur och lokal rra
dirion." 

I der sisra avsnirrer "Cenrrala rexrer" 
diskurerar Hedin synen pa vikriga pro
ferer, cenrral a handelser, ridens slu r och 
C uds forlarelse och nad i dessa heliga 
bocker, Han analyserar rexrernas likherer 
och olikherer i dessa fragor och drar slur
sarsen atr de har mer som forenar dem an 
vad som skiljer dem aL 

Hedin diskurerar manga gemensamma 
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fragor i Bibeln och Koranen och jarnfor 
dem pa err lysande sarr. Han presenrerar 
Bibel- och Koranverserna i olika hisroriska 
samm anh ang. Diskussionen u rifran ver

serna om hut Bibeln och Koranen ser pa 
olika handelser under olika rider as oerhorr 
viktig. Hedins metod arr presenrera tex

rern a sida vid sida gor der lartare for la
sarna arr se likherer och olikherer has dessa 
tre sysrerreligioner, 

Pa grund av korsragen har manga vas
terlandska forskare genom aren tramforr 

asik ter sam let t till for d o mar mot 
musl imer. Dessa fordomar spaddes pa ef
rer l l- septemb er-handelserna i USA och 
resulrerade i art muslimer oavserr nario
naliret blev forfoljda av medier och anti 
muslim ska krersar, Manga vasterlandska 
med ier ar ure efrer art srarnpla muslim er 
som rerrorisrer eller allman r valdsamma 
och deras religion sam kvinnoforrryck
and e och rerrorskapande . Darfo r ar der 
rnycker modigr av Hedin arr skriva denna 
valkorn na bok vilken morverkar denna 
schabl onbild. Boken kan ses som en mil
srol pe ti ll hjal p for judar, krisr na och 
muslimer i en gemensam srravan a rt oka 

for staelsen mellan dessa gru pper. Hedin 
har i sisra kapirler en kart diskussion am 
olikhererna i de heliga rexrerna. Denna 
del kunde ha varit nagOt langre. 

Baten Miaji 

Pa spaning efter en flyende 
identitet 
Th omas Ekstrand: Folkkyrkansgranser. En 
teologisk analysauovergangenfran statskyrka 
til!fri fo!kkyrka. Verbum 200 2. I GG s. 

MANNISKAN OCH HENNES PLATS 

TEOLOG I OCH PSYKOLOGI 

Sa skedde der till slut. Utr edn ing hade 
lagrs till urredning. Debarr had e foljrs av 
debarr i riksdag och kyrkomote. Pappers
ho garna vax re pa byrakrarernas skrivbord 
medan ar blev till decennier. Aldrig tidi
gare hade en fraga urretrs sa grundligt. Vid 
rnillennieskilter skedde det sa sludigen. 
Svenska kyrkan skiIdes fran sta ten. Eller 
van ra n u, var de r verklige n det sam 
skedde? At verkli gen etr samfund vars 
verksamher regleras i lag err Iritr samfund? 
Vad beryder der for Svenska Kyrkans sjalv
forsraelse art den sveris ka staten har en 
norrnariv forvanran pa dess idenrirer? 

I dessa fragar tarT homas Ekstrand sin 
urgangspunkr i Fo!kkyrkans granser. Bo
ken ar en del i Humanisrisk-Samh allsve
renskapl iga forsknin gsradets program 
Srar-Ma nniska. Den ar dels en genom
gan g av de urredningar som foregick 
beslursprocessen, dels en expo se over 
folkkyrkoreologier och den krit ik som rik
tats mot dessa. Genom denna resa fran 
de t urgaende 1800- talets nation alkyrk
lighet, via Gustaf Wingrens oppna och 
nades erb judande folkkyrka, till dagens 
sakra menrala och/ eller rjansreorienrerade 

folk kyrkos yner knyrs rradarna meHan 
srarskyrkoideologin och Iolkkyrk oranken 
samma n. 

Kanske ar folkk yrkoiden i ganska 
ringa ursrrackning en teologisk ide. Kan
ske bor vi snarare berrakra den som err 
kyrkopol iriskr parad igm sprun get ur 
sam ma jordrnan som folkhemmet . En 
drorn om Svenska kyrkan som valfards
srarens forlangda arm i de andli ga sfarer
na. 

Folkkyrkans granser har en foredom 
ligr rydlig srrukrur och ar rnycker lasvard 
aven for den som sakna r teologiska fack
kunskaper. Inre min sr ar det vardefullr 
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