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1. Innledning

In the challenging search for one world, interreligious dialogue has already played a  
significant role, one that will become more and more important as time goes on. But even  
more challenging than interreligious dialogue is the next step: interreligious prayer and  
meditation. - William Johnston1

The practical urgency of religious co-operation should not hide the search for truth which  
is at the heart of inter-religious dialogue. - Marcus Braybrooke2

Those who seek Ultimate Reality perceive themselves as citizens of the Earth. Their first  
loyalty  is  to  the  entire  human  family.  They  transcend  the  particularities  of  race,  
nationality and religion without reacting against them or trying to destroy them. They  
recognize the profound human values that the world religions enshrine. They work to  
preserve and enhance these values, but not at the cost of dividing the human family. They  
belong to an emerging global community. - Thomas Keating3

I dag er vestlige samfunn i økende grad også multikulturelle samfunn. Som en følge av så vel 

immigrasjon som masseturisme, har vanlige mennesker i Vesten de siste førti årene fått 

førstehåndskjennskap til ikke-europeisk kultur. Også verdens religioner har med dette rykket 

stadig nærmere hverandre. Religionsteologen Paul Knitter observerer at kunnskap om andre 

religioner nå ikke bare kommer i form av bøker: "It also arrives in the dialogue of life with 

friends one meets in the neighborhood, at work, or in civic organizations."4 Økt innvandring 

har ført til at de fleste vestlige land i dag har en betydelig muslimsk befolkning, mens 

asiatiske religioner har et  nærvær som også skyldes at disse tradisjonene har hatt en bred 

appell blant religiøst søkende mennesker i Vesten. Forfattere som D.T. Suzuki og Alan Watts 

bidro gjennom et stort antall bøker til at zen-buddhisme og daoisme ble honnørord blant en 

del intellektuelle som ikke følte seg hjemme i den kristne tradisjon. Hinduistisk spiritualiet 

vant etter hvert innpass i form av praksiser som transcendental meditasjon (TM) og yoga. I 

tillegg til dette kommer den informasjonsteknologiske utviklingen, der framveksten av 

internett på 1990-tallet medførte en eksplosiv økning i tilgangen på informasjon, med det 

resultat at vi i dag har betraktelig større kunnskaper om andre religiøse tradisjoner enn vi 

noengang tidligere har hatt. 

Når religion i vår tid skal oppsummeres, henvises det i tråd med dette ofte til det 

radikalt nye ved dagens situasjon. For det faktum at vi i dag lever i multireligiøse samfunn, 

utgjør en historisk sett ny situasjon; en som blant annet synliggjør behovet for tverreligiøs 

dialog på en helt annen måte enn tidligere. Også utbredelsen av nyreligiøsitet – som er et 
1 Johnston 2000: 63
2 Braybrooke 1992:3
3 Miles-Yepez 2006: 125
4 Knitter 2002:5
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annet viktig kjennetegn ved det religiøse landskapet i Vesten – kan forklares med henvisning 

til slike prosesser. I tillegg til at vi lever i multireligiøse samfunn, kan man her peke på at 

vestlig kultur har gjennomgått en "subjektivisering" som har innebært at også det religiøse liv 

har beveget seg i retning av en åndelighet som setter subjektet i fokus. Et tilleggsmoment som 

ofte trekkes fram i denne sammenheng, er at vi i dag lever i en konsumkultur, og at dennes 

språk og tenkning etterhvert har blitt overført på religionens område. Når man kobler dette 

sammen med det faktum at vi har nærmest total tilgang til kunnskap om andre tradisjoner, får 

man et bilde av nyreligiøsitet som "åndelig shopping," legitimert av en særegen postmoderne 

eklektisisme. Selv om dette er en grov forenkling av de rådende forklaringsmodeller, viser 

skissen likefullt med tydelighet de unike betingelser som hefter ved dagens religiøse situasjon. 

Dette har blitt fokusert i så stor grad at det for mange virker innlysende. Til tross for at de 

siste tiår har vist at tidligere spådommer om det religiøse menneskets snarlige utrydning var 

forhastede, så er det likefullt hevet over tvil at religiøsiteten er i endring; den har funnet nye 

uttrykk parallelt med store samfunnsmessige forandringer. 

De britiske religionsforskerne Paul Heelas og Linda Woodhead mener å finne at et 

vesentlig aspekt ved endringene i religiøsitet er at en "indre," subjektivt forankret spiritualitet 

har fått økt utbredelse, samtidig som etablerte kirkesamfunn har opplevd nedgang i såvel 

medlemstall som gudstjeneste-deltakelse. Med sin bok The spiritual revolution ønsker de å 

bidra til en vurdering av det de kaller "the spiritual revolution claim." Denne formuleringen 

henviser til en påstand om at vi står overfor en "spiritual revolution," der etablert religion 

etterhvert vil overskygges av en spiritualitet som finner det religiøse livs autoritet hos det 

enkelte individ. Heelas og Woodhead, som ønsker å teste holdbarheten i denne tesen, har som 

forklaringsfundament det filosofen Charles Taylor har kalt "the massive subjective turn of 

Western culture." Med henvisning til denne subjektive vending i vestlig kultur, skiller Heelas 

og Woodhead mellom "subjective-life spirituality" og "life-as religion," der førstnevnte 

vektlegger individets indre liv mens sistnevnte vektlegger menneskets relasjon til en ytre 

autoritet. I praksis blir dette skillet nærmest identisk med en todeling mellom kristendom og 

nyreligiøsitet. Dette bildet ønsker jeg å problematisere med utgangspunkt i en antakelse om at 

det foregår en vesentlig endring i religiøsitet på tvers av religiøse skillelinjer, og at denne 

endringen kan  sammenfattes som en "søken etter dybde." 

Å si at det på tvers av religiøse skillelinjer forekommer en søken etter dybde, er 

kanskje noe upresist. Men det er en søken som blant kristne de siste tiår har gitt seg utslag i 

økt interesse for retreat og for litteratur som formidler en kontemplativ spiritualitet. I dag vil 

noen som opplever sterk åndelig lengsel, kunne tenkes å gi seg denne i kast gjennom 
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selvstudier av den kristne mystikkens klassikere og deltakelse i en meditasjonsgruppe, heller 

enn gjennom  hyppigere kirkebesøk. Dette er tendenser som jeg mener ikke lar seg forstå 

tilfredsstillende bare med referanse til en generell subjektivisering av samfunnet. Som jeg har 

antydet, mener jeg at det er et viktig poeng at disse tendensene ikke bare utspiller seg innenfor 

nyreligiøsiteten, men at de også gjør seg gjeldende blant kristne mennesker. Heelas og 

Woodhead hevder at nyreligiøsitet handler om subjektiv spiritualitet mens kristendom i liten 

grad gjør det. Hvis man ser kristendom og nyreligiøsitet som generelle størrelser uten noen 

indre differensiering, er nok dette bildet statistisk sett sakssvarende. Jeg er imidlertid mer 

interessert i å påpeke at det er mulig å "stratifisere" enhver religiøs tradisjon, slik at man kan 

øyne ulike religiøse instillinger som samsvarer på tvers av religiøse skillelinjer. 

For denne oppgavens vedkommende er det viktige at en særegent kontemplativ  

spiritualitet finnes i alle de store verdensreligionene, såvel som i nyreligiøsiteten. Det er min 

påstand at en søken etter dybde uvegerlig synes å bevege seg i retning av en kontemplativ 

spiritualitet, uavhengig av hvilken religion denne søkenen utspiller seg innen. Jeg opplever at 

dette er ytterst naturlig, all den tid søkenen etter dybde dreier seg om en søken etter Gud: det 

dreier seg om å søke det religiøse livs kilde bakenfor såvel religiøse autoritetsstrukturer som 

subjektivt føleri. Og som åndelige lærere i alle tradisjoner har påpekt, er dette en søken man 

begir seg ut på i sitt eget indre. Derfor blir utbredelsen av kontemplativ spiritualitet etter mitt 

syn et av de mer spennende mål på religiøs endring – en endring i retning av større "dybde." 

Det er i et slikt lys man må forstå Karl Rahners utsagn om at morgendagens kristne vil 

være mystikere. Jeg opplever at det er liten bevissthet omkring dette "dybde-perspektivet" i de 

fleste drøftinger av religiøse endringsprossesser som jeg har sett og jeg mener at det vil være 

verdifullt å gjennomføre en analyse av religiøsitet og interreligiøs dialog med dette som 

utgangspunkt. Ved å fokusere kontemplativ spiritualitet som et viktig aspekt ved de religiøse 

endringene vi opplever i dag, mener jeg at man vil kunne komme fram til et mer komplett 

bilde av disse prosessene. Dertil kommer at  dette perspektivet i tverreligiøs sammenheng 

setter oss i stand til å få øye på en viktig likhet midt blant alle forskjellene. For søkenen etter 

dybde er potensielt alle menneskers søken, uavhengig av hvilken religion de tilhører. Som den 

katolske munken Wayne Teasdale utttrykker det: "Every one of us is a mystic. We may or may 

not realize it; we may not even like it. But whether we know it or not, whether we accept it or 

not, mystical experience is always there, inviting us on a journey of ultimate discovery."5 

Mystikken blir da å forstå som en universell invitasjon, en stille stemme som taler til de 

dypeste lag i oss, som oppfordrer oss til å søke den levende Gud i stillheten.

5 Teasdale 1999: 3
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2. Definisjoner, problemstilling og metode

Jeg beskjeftiger meg i denne besvarelsen med størrelser som spiritualitet, kontemplasjon, 

mystikk og mystisk erfaring. Dette er ord som langt fra har de mest entydige referansene i 

språket, hvilket gjør det ekstra viktig å forsøke å definere begrepene slik de brukes her. 

Mystikk

Mystikk er et begrep som kan oppleves som "vanskelig" på flere måter. Mest innlysende og 

prosaisk er det  faktum at det på norsk brukes om svært ulike fenomener. Noen kan for 

eksempel snakke om "Østens mystikk" og mene noe tiltrekkende eksotisk, noe som definitivt 

ikke har med den mer  religionsspesifikke betydningen av mystikk å gjøre. Og adjektiv-

formen "mystisk" har på norsk en uheldig betydningsmessig tvetydighet som blir klar hvis vi 

sammenligner med engelsk: Både mysterious og mystical heter på norsk mystisk. Dette 

medfører at et stort mangfold av fenomener i dagligtale berettiger betegnelsen mystisk, noe 

som igjen gjør det vanskelig å bruke begrepet i en fagspesifikk betydning utenfor akademiske 

sammenhenger. Innenfor en akademisk sammenheng vil mystikkbegrepet selvsagt ha en 

klarere avgrensing, selv om det også her er notorisk vanskelig å komme fram til en 

endegyldig definisjon. Religionspsykologene Jacob Belzen og Antoon Geels skriver: "The 

concept seems to be just as general as the word 'religion' and equally impossible to define."6 

 Kunnskapsforlagets religionsleksikon sier at "mystikk" kommer fra gresk mystikos, 

hemmelig, av myein, lukke; være taus.7 Det stammer opprinnelig fra de greske 

mysterierereligioner, der det sannsynligvis refererte til at ritualene var hemmelige, kun for de 

innviede, og derfor noe man var taus om. Selve begrepet "mystikk" er ikke brukt før på 1700-

tallet; før det er det "mystisk teologi" som er den rådende termen.8 Sistnevne begrep var det 

Pseudo-Dionysios som først anvendte, rundt år 500 e.Kr. Bernard McGinn, anerkjent fortolker 

og formidler av den kristne mystikktradisjonen, skriver: "Dionysios is most noted for the 

creation of the concept 'mystical theology,' a technical term that refers not to a particular kind 

of experience but to the knowledge (or, better, 'super knowledge') that deals with the mystery 

of God in himself."9 Pseudo-Dionysios beskriver selv den kunnskap det er snakk om, slik: 

Here, renouncing all that the mind may conceive, wrapped entirely in the intangible and 

6 Belzen og Geels 2003: 9
7 Kværne og Vogt 1992: 228
8 Schmidt 2005: 35; Online Etymology Dictionay
9 McGinn 2003: 180
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the invisible, he belongs completely to him who is beyond everything. Here, being neither 
oneself nor someone else, one is supremely united by a completely unknowing inactivity 
of all knowledge, and knows beyond the mind by knowing nothing.10

Anne Hege Grung skriver: "Mystikk er avledet av det greske verbet myein som betyr å lukke 

seg, brukt om øynene eller munnen. Det er dermed rotfestet i en opplevelse av mørke og 

taushet."11 I sammenheng med mystikk vil det være nærliggende å tolke dette mørket og 

denne tausheten som et konseptuelt mørke, som sinnets taushet, det Dionysios kaller en 

"unknowing inactivity of all knowledge." Denne forståelsen viser seg å gå igjen: Meister 

Eckhart (ca. 1260 – 1328) brukte betegnelsene "adskilthet" (abegescheidenheit) og "glemsel" 

(vergezzen) om dette fenomenet, en indre distanse til såvel verden utenfor som ens egne 

tanker og følelser. Og den samme kontemplative prosess beskrives i The cloud of unknowing 

som å tre inn i en "cloud of forgetting" eller "cloud of unknowing."12  Det er altså snakk om en 

kunnskap som er radikalt forskjellig fra den vi tilegner oss gjennom intellektet ("renouncing 

all that the mind may conceive"). Erfaringen er hinsides tenkning og hinsides beskrivelse i 

språk. Som McGinn påpeker: "[O]ne thing all mystics insist upon is that what they come to 

know of God through their yearning for and meeting with the divine presence is 

incommunicable."13 

I dag har mystikkbegrepet anvendelse også utenfor den kristne tradisjon. Jan-Erik 

Ebbestad Hansen, som har skrevet det innledende essayet til boken Vestens mystikk i serien 

Verdens hellige skrifter, påpeker mystikkens universalitet i sin definisjon av begrepet: 

"'Mystikk' er en betegnelse på et fenomen vi finner i alle de store religionene, og refererer 

først og fremst til den enkeltes møte og forening med det absolutte."14 I Kunnskapsforlagets 

religionsleksikon heter det at mystikk betegner "enhver umiddelbar, direkte opplevelse av 

tilværelsens dypeste virkelighet."15 Intuitivt kan det oppleves som at Ebbestad Hansen sin 

definisjon – til tross for påpekningen av at mystikk finnes i alle de store religionene – passer 

best på mystikk i de teistiske religioner, der skillet mellom Gud og menneske tradisjonelt har 

vært vektlagt. Det er en mystikk som i utgangspunktet er relasjonell. Når mystikk derimot 

beskrives som en "umiddelbar, direkte opplevelse av tilværelsens dypeste virkelighet," kan 

dette oppleves som en definisjon som bedre fanger opp de tradisjoner som har en upersonlig 

forestilling om det absolutte. 

Wayne Teasdale, som var katolsk teolog og "interspirituell" mystiker, definerer 

10 Den mystiske teologi 1.3, sitert i McGinn 2003: 181-182
11 Grung. "Mystikk, meditasjon og tverreligiøs dialog."
12 Johnston 2005
13 McGinn 2003: 11
14 Ebbestad Hansen 2005: viii
15 Kværne og Vogt 1992: 228
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mystikk på denne måten: 

Mysticism is direct, or unmediated experience of Ultimate Reality [...] Whatever word we 
employ,  the  Ground  of  all  being  and  existence  is  what  is  meant.  This  reality  is 
experientially accessible to us in the mystical, contemplative, or fully actualized spiritual 
states of the mind, in the depths of consciousness itself.16 

Teasdale sin definisjon sier at mystikk er direkte erfaring av det absolutte/Ultimate Reality og 

at denne virkeligheten er universelt tilgjengelig i dypet av vår bevissthet. Med andre ord 

forstås den direkte erfaringen av det guddommelige å være et fellesmenneskelig potensiale, 

ontologisk gitt ved det å være menneske, situert i vår egen bevissthet. At vi dermed står i et 

"innvendig" forhold til den ultimate virkelighet, innebærer en mulig konflikt med Ebbestad 

Hansen sin mystikkforståelse. 

McGinn sier at kristne mystikere forstår den mystiske erfaring som "a direct, 

immediate, and transformative encounter with the presence of God." Han tilføyer: "Though 

many mystics speak of such transformative direct contact as attaining union with God, others 

avoid this language, so we have preferred to speak of presence."17 Ebbestad Hansen sier på sin 

side at unio mystica – den mystiske forening med Gud – er det sentrale i den kristne 

mystikken og han mener at McGinn med sin tale om "presence" bidrar til "å vanne ut hele 

begrepet." Identitet med guddommen blir et for eksklusivt kriterium, sier han, men han mener 

likevel at det mystikerne forteller om er "ulike former for sammenmeltning."18 Jeg vil på min 

side mene at nærværserfaringen kan være en autentisk mystisk erfaring, akkurat som 

sammensmeltningen med guddommen er det. Jeg vil imidlertid også påpeke muligheten for at 

Ebbestad Hansen med sin definisjon underkjenner betydningen av guddommens 

bevissthetsimmanente aspekt og derfor også en mystisk erfaring som består i erkjennelse av 

identitet med den ultimate virkelighet, slik vi kjenner det fra buddhisme og advaita vedanta.

Mystikkforståelsen som legges til grunn i fortsettelsen er altså en som anerkjenner 

ulike mystiske erfaringer: nærværserfaring, sammensmeltning og identitet. I kapittelet om 

mystikkteori vektlegges særlig den type mystisk erfaring som er blitt kalt "pure consciousness 

event" og "causal mysticism" – en erfaring av "ren" bevissthet. De ulike formene for mystisk 

erfaring vil i et senere kapittel bli undersøkt utfra Ken Wilbers "integrale" mystikkskjema. 

Foreløpig er jeg imidlertid tilfreds med å la definisjonen være åpen nok til å romme de tre 

grunnformene som har framkommet, og som vi kan kalle nærværsmystikk, 

sammensmeltningsmystikk og identitetsmystikk.

16 Teasdale: "Spirituality as a Primary Resource in Promoting Peace" (http://www.integralworld.net/)
17 McGinn 2003: 10
18 Ebbestad Hansen 2005: xxiii
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Spiritualitet

Begrepet spiritualitet oppstod historisk innenfor katolsk teologi, nært knytet til askesens og 

mystikkens teologi.19 I dag ser man imidlertid at begrepet er i utstrakt bruk uten å ha noen 

entydig bestemmelse. Med utgangspunkt i denne uoversiktelige situasjonen har Harald Olsen 

i heftet "Spiritualitet – en ny dimensjon i religionsforskningen" satt seg fore å bringe større 

klarhet til bruken av begrepet. Olsen skriver: "Hyppigst er begrepet i dag benyttet i 

bokhandlenes stadig mer velfylte hyller for alternativ livssynslitteratur, der begrepet anvendes 

på en rekke fenomener, som healing, shamanisme, transpersonal psykologi, selvutvikling, 

ledelsestrening osv."20 Men også innenfor kristne sammenhenger tas begrepet i bruk i stadig 

større omfang. Etter en gjennomgang av litteratur som behandler temaet, kommer Olsen til at 

man kan identifisere tre nivåer i forståelse og begrepsanvendelse når det gjelder spiritualitet.21 

Disse kan illustreres som tre konsentriske sirkler, der den ytterste sirkelen representerer det 

høyeste eller mest omfattende nivået, som Olsen kaller allmenn spiritualitet. Den midterste 

sirkelen representerer religiøs spiritualitet, mens den innerste representerer en spesifikt kristen 

spiritualitet. Han påpeker at man kan støte på undernivåer av dette igjen, der det snakkes om 

ortodoks spiritualitet, katolsk spiritualitet, pentekostal spiritualitet, og så videre.22

Jo høyere man befinner seg i nivåene, jo mer upresise blir definisjonene av 

spiritualitetsbegrepet. I sitt eget forsøk på å beskrive spiritualitet, finner Olsen det mest 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i det mellomnivået som religiøs spiritualitet utgjør: Ikke 

bare trenger man å ha et godt grep om den kristne tradisjonen, sier han, man bør "sørge for et 

perspektiv og en begrepsbruk som også fanger den flerreligiøse virkelighet som innvandring 

og de andre verdensreligionenes nærvær representerer. Endelig bør man også sikre seg et 

analyseverktøy som gir mulighet for å forstå den moderne alternativreligiøsiteten."23 Med 

dette som utgangspunkt kommer Olsen med et forslag til en spiritualitetstypologi som han 

håper "gir tilstrekkelig rom for både personlightesmessige og kulturelle/miljømessige 

faktorer, og som samtidig representerer en fenomenologisk tilnærmingsmåte som gjør det 

mulig å identifisere likheter og forskjeller på tvers av tradisjoner, bekjennelser og organisert 

tro."24 Typologien han kommer fram til, skiller mellom fem ulike spiritualitetsformer:

 

19 Olsen  2006a: 5
20 Olsen 2006a: 5
21 Olsen 2006a: 43
22 Olsen 2006a: 44
23 Olsen 2006a: 45
24 Olsen 2006a: 52
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۰Verbal/rasjonell spiritualitet, som legger hovedvekten på forkynnelse og verbal 

formidling, og en framstilling av troens innhold som er rasjonelt tilgjengelig og 

akseptabel.

۰Kontemplativ spiritualitet, som vektlegger det indre åndelige liv gjennom bønn, 

meditasjon og kontemplasjon, og søker den stillhet som gir rom for dette.

۰Karismatisk spiritualitet, som gir stort rom for følelseslivet, de spesielle nådegaver, og de 

ofte ekstraordinære ytringsformer som følger disse.

۰Estetisk/rituell spiritualitet, som vektlegger ritualer, liturgi og symbolhandlinger, i en 

form som tilfredsstiller estetiske behov og gir skjønnheten rom.

۰Handlingsrettet spiritualitet, som legger hovedvekten på at troen må ytre seg i den gode 

handling (diakoni), og i et etisk forpliktende sosialt liv.

Styrken med Olsens typologi er at den kan anvendes som analyseverktøy på ulike 

trostradisjoner og være en hjelp til å kartlegge forskjeller og likheter mellom tradisjoner så vel 

som innad i en tradisjon. Som Olsen påpeker, er for eksempel den kontemplative 

spiritualiteten "sterkt framtredende både i buddhismen og i New Age, mens den islamske 

sufismen viser både kontemplative og karismatiske trekk."25 De ulike spiritualitetsformene vil 

selvsagt ofte forekomme i kombinasjon, slik eksempelet sufismen viser. Kvekerdommen vil 

være et eksempel på en tradisjon som sterkt har vektlagt den kontemplative og den 

handlingsrettede spiritualiteten, samtidig som den radikalt har nedtonet den estetisk/rituelle. I 

de fleste former for buddhisme vil den kontemplative og den estetisk/rituelle spiritualiteten 

tradisjonelt være framtredende, mens det kanskje først er i moderne tid at man har sett et 

vesentlig innslag av handlingsrettet spiritualitet.26

Det inntrykk man sitter igjen med etter å ha gått gjennom Olsen sitt bidrag, er at den 

enkle todeling man ofte ser mellom religion og spiritualitet ikke kan sies å være mest 

sakssvarende. For mitt vedkommende framstår det som vesentlig at en slik dikotomi kan 

maskere forskjeller inenfor det som med homogene betegnelser kalles "spiritualitet" og 

"religion." Olsens typologi medfører en mye ryddigere måte å omgås spiritualitetsbegrepet på 

og jeg vil dra veksler på dette analyseverktøyet når jeg i oppgaven gjennomgår resultatene av 

forskningen til de britiske religionssosiologene Paul Heelas og Linda Woodhead.

Heller enn å ta utgangspunkt i noen enkel todeling, vil jeg altså i oppgaven gjøre bruk 

25 Olsen 2006a: 53
26 Vesentlige eksempler er det fredsengasjementet som Thich Nhat Hanh var en foregangsperson for under 

Vietnamkrigen, samt den amerikanske Zen Peacemaker Order etablert av Bernard Tetsugen Glassman. Også i Norge 
finnes et nettverk av "engasjerte buddhister."
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av kontemplativ spiritualitet som utgangspunkt for å diskutere interreligiøs dialog og som en 

"linse" til å se tendenser i dagens religiøse landskap gjennom. For denne oppgavens del er det 

et poeng at kontemplativ spiritualitet utgjør en felles klangbunn for mennesker fra ulike 

religioner. Historisk har klostervesenet vært den viktigste rammen om kontemplativ 

spiritualitet i kristen tradisjon.27 Jeg må imidlertid presisere at jeg med "kontemplativ 

spiritualitet" ikke avgrenser meg til en monastisk spiritualitet, en type livspraksis som tilhører 

klosterlivet. Dette er i tråd med synet til den katolske teologen og mystikeren Wayne 

Teasdale, som omtalte seg selv som "a monk in the world." Han skrev: "The essence of being 

a monk is a search, not the external form of looking like a monk. The search for God 

transcends the monastic state; it's what we should all be doing."28 Også Thomas Keating 

uttrykker den samme innstillingen: "The essence of monastic life is not its structures but its 

interior practice, and the heart of interior practice is contemplative prayer."29 

Med kontemplativ spiritualitet forstår jeg en spiritualitet som vektlegger meditasjonen 

eller kontemplasjonen som religiøs erfaringsvei; en spiritualitet som søker Gud i det indre, i 

stillheten bakenfor ordene og bildene. Som tidligere leder i Emmaus, Anne Hege Grung, 

skriver i artikkelen "Mystikk, meditasjon og tverreligiøs dialog": "[F]or de fleste som velger å 

starte på en regelmessig eller uregelmessig meditasjonspraksis betyr det å begynne på en rask 

eller langsom, kort eller lang prosess der det å øve seg i nærvær, stillhet, oppmerksomhet, og 

det å gi slipp for å kunne ta i mot gjør at det skjer en forandring med oss."30 Begrepet 

kontemplativ spiritualitet betegner for meg et slikt liv i prosess, der den meditative 

utforskingen er sentral. I vår tid mer enn i noen annen tid, er dette en vei som også 

kombineres med et liv i verden, med familie og jobb og huslån. Når jeg i denne oppgaven 

snakker om spiritualitet er det, hvis ikke annet oppgis, kontemplativ spiritualitet som menes.

Tema og problemstilling

Som jeg har påpekt i innledningen, anser jeg multireligiøsiteten og den store utbredelsen av 

nyreligiøsitet som viktige aspekter ved religion i dagens vestlige samfunn. I min 

bakgrunnsbeskrivelse av dagens religiøse virkelighet legger jeg primært til grunn tre bøker: 

Paul Heelas og Linda Woodheads The spiritual revolution: Why religion is giving way to  

spirituality,  Robert Formans Grassroots spirituality: What it is, why it is here, where it is  

going og Charles Taylor Varieties of religion today. Når det gjelder norske forhold, anvender 

27 Olsen 2008: 11
28 Teasdale 2002: 206
29 Keating 2006: 154
30 Grung: "Mystikk, meditasjon og tverreligiøs dialog." (www.emmausnett.no/ressurser)
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jeg artikler og bøker av flere som har vært opptatt av temaer som meditasjon og dialog, blant 

dem flere som på ulike måter har vært involvert i Emmaus-arbeidet i Den norske kirke. For å 

tallfeste religiøse endringer, baserer jeg meg på en av få store undersøkelser, den 

landsomfattende Undersøkelse om religion fra 1998.

Jeg ønsker som nevnt å anerkjenne behovet for en mer nyansert omgang med 

størrelser som "religion" og "spiritualitet" og jeg forsøker også å problematisere den 

beslektede dikotomien mellom kristendom og nyreligiøsitet. Til dettte formål tar jeg 

utgangspunkt i Harald Olsens typologi over ulike spiritualitetsformer, og gjør særlig bruk av 

kontemplativ spiritualitet som en egen kategori. Jeg ønsker med denne oppgaven videre å 

gjøre to ting: 1) Vise at det fins belegg for å hevde at det i dag  foregår en søken etter dybde 

på tvers av tradisjoner, noe som gir seg utslag i økt interesse for kontemplativ spiritualitet. 2) 

Vise at kontemplativ spiritualitet både i kraft av den stadig økende utbredelsen og i kraft av 

sin egen iboende visdom vil kunne være en viktig bidragsyter i interreligiøs dialog. 

Jeg vil i oppgaven knytte disse to siktemålene opp mot religionsteologien, den disiplin 

som Alan Race har kalt "the theoretics of dialogue." For at en teori om interreligiøs dialog 

skal være relevant, må den kunne favne alle de ulike typer dialog som faktisk foregår. Med 

henvisning til en dialog fundert på kontemplativ spiritualitet, vil jeg hevde at den 

"pluralistiske" religionsteologien som Race presenterer som den nye teorien, ikke evner å 

gjøre dette. Min påstand er at den faktisk heller ikke vil kunne bli i stand til det, uten å ta et 

oppgjør med sitt epistemologiske fundament og bryte med den postmoderne konstruktivismen 

som Race baserer seg på. Jeg ønsker altså med denne besvarelsen å påpeke behovet for en 

religionsteologi som er "post-post-moderne," som har en nyansert forståelse av mystikk og 

gjør denne til en sentral del av sin religionsforståelse. Bare dette vil gjøre religionsteologien 

relevant i en framtid der kontemplativ spiritualitet og mystikk i følge mange "kvalifiserte 

gjetninger" vil bli stadig viktigere og dermed sannsynligvis også et stadig vanligere 

utgangspunkt for interreligiøs praksis.31 Jeg vil trekke fram Paul Knitter, som med sin 

"mystical bridge to dialogue" representerer et alternativ til Race, men ikke minst mener jeg 

det er nødvendig å etablere et epistemologisk fundament for en religionsteologisk tale om 

mystikk.

Med mystikkteoretiske drøftelser setter jeg meg derfor fore å levere et bidrag til en 

religionsteologisk revurdering av mystikk, hvilket innebærer en revurdering av det 

epistemologiske fundamentet for religionsteologien. Jeg vil ta utgangspunkt i debatten 
31 De kvalifiserte gjetninger jeg henviser til, står nåtidige mystikere, mystikkteoretikere og teologer for. Blant dem er 

Thomas Keating, William Johnston, Wayne Teasdale, David Steindl-Rast, Karl Rahner, Cyprian Smith, Marcus Borg 
og Ken Wilber.
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mellom "konstruktivistiske" mystikkforskere og de som kan betegnes som 

"dekontekstualister." Min påfølgende drøfting vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: 

Kan man gjennom en kritisk undersøkelse av de epistemologiske forutsetningene for den 

pluralistiske religionsteologi, komme fram til en reformulering av denne "dialogens teori" 

som er i stand til å anerkjenne kontemplativ spiritualitet og mystikk som erfaringsgrunn med 

særlig relevans for interreligiøs dialog? 

Denne formuleringen avslører min personlige oppfatning om at mystisk erfaring og 

kontemplativ spiritualitet har særlig relevans for interreligiøs dialog. Spørsmålet er hvorvidt 

religionsteologien har rom for et slikt syn. Alan Race sin formulering av den pluralistiske 

posisjon har ikke det. Han baserer sin tenkning på en epistemologisk konstruktivisme, lik det 

meste av postmoderne nybråttsarbeid innen humanvitenskapene. Dette er et kunnkapsteoretisk 

fundament som  for religionsteologiens vedkommende underbygger en verdirelativisme, 

posititivt forstått som en anerkjennelse av ulike tradisjoners likeverd. Den sterke koblingen til 

konstruktivistisk epistemologi får imidlertid uheldige implikasjoner for mystikkforståelsen. 

Race henviser eksplisitt og uten kritiske merknader til en konstruktivistisk forståelse av 

mystikk. Hans tenkning på dette området reflekterer det rådende synet på mystikk i tiden etter 

at Steven T. Katz kom ut med boken Mysticism and philosophical analysis i 1978: en 

konstruktivistisk mystikkforståelse som medfører en a priori underkjennelse av muligheten 

for mystisk erfaring som universell og transkulturell. 

Jeg kritiserer denne forståelsen med henvisning til nyere mystikkforskning som 

bestrider konstruktivismens anvendelse på mystikkens område. De mystikkteoretiske 

drøftelsene tar utgangspunkt i to antologier redigert av Steven T. Katz (Mysticsm and 

philosophical analysis og Mysticism and religious traditions) og to antologier redigert av 

Robert K.C. Forman (The problem of pure consciousness: Mysticism and philosophy og The 

innate capacity. Mysticism, psychology, and philosophy). For å illustrere og berike den 

teoretiske diskusjonen, bringer jeg i oppgaven også nålevende mystikere inn i samtalen, 

stemmer som kan balansere det inntrykket som lett skapes av at mystikk er et livsfjernt 

foretak av utelukkende akademisk interesse. Sannheten er jo tvert i mot at både kontemplativ 

spiritualitet og interreligiøs dialog er svært levende realiteter som på grunnleggende måte 

berører de som er involvert. 

De primære stemmene i denne kontemplative samtalen vil være katolikkene Wayne 

Teasdale og Thomas Keating, som begge har lang erfaring både fra kontemplativ praksis og 

interreligiøs dialog. Wayne Teasdale var teolog, lekmunk i dominikanerordenen og innviet 
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som kristen sannyasi av Bede Griffiths i India. Han stod for en radikal åpenhet i forhold til 

andre tradisjoner og var frem til sin død i 2004 sterkt engasjert i arbeidet med å fremme det 

han kalte "interspiritualitet." I denne besvarelsen vil jeg benytte hans bøker The mystic heart  

og A monk in the world. Thomas Keating har vært en av pionerene i den katolske 

kontemplative bevegelse de siste tiårene. Hans bok Open mind, open heart, som jeg vil bruke 

i oppgaven, har solgt i mer enn en halv million eksemplarer. Keating var også initiativtaker til 

"the Snowmass Interreligious Conference," et dialogprosjekt som løp over tjue år og kan sies 

å ha vært ganske unikt ved at det kombinerte svært lang varighet med et kontemplativt fokus. 

De som var involvert i dialogen var alle lærere i ulike religiøse tradisjoner, og møtene 

kombinerte meditasjon og samtale.

Religionsteologi drøftes som tidligere nevnt med henvisning til Alan Race, spesielt 

hans bok Interfaith encounter. The twin tracks of theology and dialogue. Også Paul Knitter 

blir viktig i denne sammenheng. Han formulerer en noe annerledes religionsteologi, og 

anerkjenner mystikken som bidragsyter til dialogen. Det må likevel stilles spørsmålstegn ved 

om han gjør dette uten å gå tilstrekkelig inn på de epistemologiske utfordringene som 

mystikken reiser. Kan man hoppe bukk over dette temaet, eller må fremtidens religionsteologi 

inkludere en eksplisitt teori om mystisk erfaring? Det som synes klart er at man ikke kan stille 

seg likegyldig til diskusjonen om mystikkens epistemologi. 

3. Kontemplativ spiritualitet og nyåndelighet

The consumer culture encourages spiritual desires, just as it cultivates any number of  
other  desires,  and then offers  the  goods to assuage (temporarily) those cravings  and 
anxieties. But a cynical narrative about commercialization is hardly the primary story of  
modern interiority. - Leigh Eric Schmidt32 

Som bakgrunn for en diskusjon av mystikk og religionsteologi, vil jeg i dette kapittelet se på 

det jeg oppfatter som en grunnleggende endring i religiøsitet i vår tid. Denne endringen ser 

jeg først og fremst som en dreining mot større innvendighet, og jeg mener at denne 

grunnleggende tendensen kan forklare fenomener som tilsynelatende peker i ulik retning, slik 

som den store veksten i både nyreligiøsitet og karismatisk kristendom. Når det gjelder 

nyreligiøsitetet, er dette et svært mangefasettert fenomen, men det kan generelt sies å 

inneholde et sterkt element av kontemplativ spiritualitet. Min påstand er at vi i dag kan se 

tendenser til vekst i både karismatisk, estetisk/rituell og kontemplativ spiritualitet, der alle 

disse tendensene delvis kan forstås som reaksjoner på dominansen til en overveiende 

32 Schmidt 2005: 21
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verbal/rasjonell spiritualitet – der hovedvekten er på forkynnelse og verbal formidling. En del 

mennesker vil kunne oppleve at en "ordenes kirke" ikke har rom for hele mennesket og 

kanskje heller ikke ivaretar deres genuine gudslengsel på en tilfredsstillende måte. Som Notto 

Thelle skrev for tjue år siden: 

[E]t økende antall mennesker glir bort fra kristendom og kirke, ikke fordi de har fått nok 
av religion,  men fordi de ikke synes de har fått  religion nok.  De fikk svar på mange 
spørsmål de ikke hadde stilt, men møtte ikke noen som kjente deres sjel. De fikk tanker de 
allerede hadde utprøvd og vraket. De orket ikke lenger de gamle talemåtene som forklarte 
og bortforklarte mysteriet. De dro hjemmefra fordi de hadde hjemlengsel.33 

For noen kan det oppleves som at kirken ikke har rom for det følende mennesket, for et nært 

og sterkt gudsforhold. Kirken kan for disse framstå som for kjølig og rasjonell, for opptatt av 

korrekt konseptualisering, og de trekkes derfor mot en mer åndfull kristendom, en karismatisk 

spiritualitet som gir stort rom for følelseslivet. For en annen gruppe mennesker handler det 

mer om en opplevelse av at ordene ikke strekker til, at man intuitivt oppfatter at det vi kaller 

Gud er umåtelig mye større og samtidig mer intimt enn ordene noen gang vil kunne uttrykke. 

For disse menneskene dreier det seg om en innvendigheslengsel som går i retning av stillhet 

heller enn store følelser. De søker en mer  kontemplativ form for spiritualitet. Som Harald 

Olsen skriver i sin siste bok, Ørkenvind: "Den økende interessen for spiritualitet i vår tid, både 

i og utenfor kristne sammenhenger, må forstås som søken etter en religiøsitet som ikke bare er 

meninger i hodet, men noe som angår det hele mennesket – med kropp, sjel og ånd, og som er 

forankret i menneskenes konkrete virkelighet.gjennom egne erfaringer."34 Det er altså mulig å 

forstå både veksten i den karismatiske spiritualiteten og den økte interessen for kontemplativ 

spiritualitet – både innenfor og utenfor kristendommen – som en reaksjon  på en forkynnelse 

og en spiritualitet som i for stor grad har talt til hodet. I boken Transforming spirituality.  

Integrating theology and psychology skriver forfaterne: "The psychological orientation and 

emotional tempo of contemplative spirituality is in many ways almost the opposite of 

charismatic spirituality. The contemplative tradition promotes stillness, reflection, and quiet 

listening prayer."35 Men til tross for at disse spiritualitetsformene på sett og vis kan oppfattes 

som motpoler, kan man både i kontemplativ og karismatisk spiritualitet møte noe som 

oppleves som mer umiddelbart, mer intimt, mer dypt personlig enn det man fant i en 

forkynnelse som overveiende uttrykte en verbal eller rasjonell spiritualitet. 

Mye er skrevet om karismatiske vekkelser, mye mindre om den bevegelse som i dag 

kan hevdes å være av betydelig størrelse og som vi med med litt humor kan kalle en 

33 Thelle 1988: 72
34 Olsen 2008: 11
35 Shults og Sandage 2006:188
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"kontemplativ vekkelse." Den er av natur mer stillfaren og derfor kanskje vanskeligere å få 

øye på. Men som jeg vil vise i dette kapittelet, er den i høyeste grad reell. Jeg finner støtte i 

både kvantitativ og kvalitativ forskning i å hevde at dette er en bevegelse som foregår på 

grasrotnivå på tvers av tradisjonelle skillelinjer, samtidig som jeg finner støtte hos autoriteter 

på kontemplativ spiritualitet i min vurdering av at det nettopp er en søken etter dybde som har 

bragt mange bort fra kirkene. Thomas Keating, en av de som har ledet an i arbeidet med å 

fornye den kontemplative tradisjon i kristendommen, påpeker at de søkende ofte har måttet 

vende seg til østlige tradisjoner for å finne den dybden de har savnet.36 En lengsel etter 

kontemplativ spiritualitet gjør seg gjeldende både innad  i de ulike trossamfunn, der den 

medvirker til økt utbredelse av slik praksis, og er også en medvirkende årsak til at mennesker 

bryter opp og trekkes mot tradisjoner der kontemplativ praksis oppleves å ha en mer 

framtredende plass, slik som buddhismen. Som Robert Forman slår fast i sin undersøkelse av 

dette fenomenet i USA: "This movement cuts right across the traditional / non-traditional 

divide."37 Nettopp denne påpekningen viser hvorfor jeg mener at det å skille mellom 

kristendom og nyreligiøsitet ikke er en så fruktbar teoretisk innfallsport som det grepet jeg her 

tar til orde for, nemlig å analysere endringer i religiøsitet med utgangspunkt i en søken etter 

kontemplativ dybde. 

Den britiske benediktinermunken Cyprian Smith skriver om denne problemstillingen i 

boken Way of paradox. Spiritual life as taught by Meister Eckhart. Gjennom sitt bidrag til å 

gjøre Eckharts lære tilgjengelig for dagens mennesker, er Smith nettopp en av dem som er 

med å gi den kontemplative vekkelse form i den kristne tradisjon i dag. I innledningen til 

boken deler han noen refleksjoner over det han anser som kirkens primære problem i Vesten i 

dag: 

Religion is  concerned  with  the  deepest  aspirations  of  the  human race;  it  touches  the 
deepest  levels of  the human heart.  But  in doing this  it  evolves particular  methods of 
teaching, worshipping, guiding and helping which bear the imprint of a particular society 
and culture. There can come a time when these methods, these outward forms, no longer 
answer  the  deepest  needs  of  humanity.  There  develops  a  rift  between  what  people, 
however obscurely, feel they need, and what the existing religions are actually able to 
give them.38 

Han fortsetter med å si at "the modern seeker" ønsker å  bli brakt til en erkjennelse av hva det 

er som finnes i hans innerste dybder, "regardless of whether this fits in with official church 

dogma or not. He feels, with some justification, that there must be something wrong with 

36 Miles-Yepez 2006: 40
37 Forman 2004: 27
38 Smith 1987: 2
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dogma which is not related to human facts as they are experienced."39 Når den personlige 

erfaringen bryter med dogmene, er det ikke lenger erfaringen som må vike. Dette kan sies å 

være en naturlig følge av at vi dag lever i sekulære samfunn, der kirken ikke lenger har 

definisjonsmakt over folks indre liv. Det er denne avvisningen av religiøs autoritet og økte 

verdsettelse av egen erfaring som Paul Heelas og Linda Woodhead gjør til et av de 

definerende kjennetegn for "subjective-life" spiritualitet, som de finner at har fått stor 

utbredelse i dag. Jeg vil komme tilbake til deres analyse lenger nede. Her er det mer 

interessant å forfølge Smith sin argumentasjon, da han snakker i kraft av å være en 

kontemplativ autoritet innenfor den kristne tradisjon. Hans påpekning om at dogmene avvises 

fordi de ikke samsvarer med den egne erfaringen mener jeg er vesentlig. Han fortsetter:  

That is why so many turn to the psychiatrist rather than the priest. It is also why so many 
turn to Buddhist, Hindu and Sufi teachers; they believe – often rightly – that they will 
find in them a profound and detailed science of the inner life of the mind, a sureness of 
touch in practical guidance and training, which is rarely equalled within the Christian 
fold.40

Smith mener at denne situasjonen viser nødvendigheten av å inkorporere en kontemplativ 

eller meditativ spiritualitet i det kristne fromhetslivet. For ham er det et poeng at kristne 

mennesker ikke trenger å flykte fra kirken: Det finnes en kontemplativ tradisjon i 

kristendommen, og det finnes veiledere, både historiske og nålevende. Dette er betraktninger 

som også andre formidlere av kontemplativ kristendom deler, blant dem William Johnston og 

Thomas Keating, som jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven.

Jeg mener at det er mot denne erfaringsbakgrunnen at man mest konstruktivt kan 

forstå et skille mellom "religion" og "spiritualitet." Det er med utgangspukt i slike erfaringer 

av manglende dybde at et økende antall mennesker i dag vil si at de er "spiritual but not 

religious," en distinksjon som jeg mener blir tydeligere i lys av Olsens spiritualitetstypologi. 

Disse menneskene opplever at en overveiende verbal/rasjonell spiritualitet ikke taler til de 

dypere lag i seg; de opplever at tradisjonelle formuleringer ikke har forklaringskraft og søker 

derfor nye uttrykk. "Survey after survey shows that increasing numbers of people now prefer 

to call themselves 'spiritual' rather than 'religious'."41 Stadfestelsen kommer fra Heelas og 

Woodhead, som i boka The spiritual revolution setter seg fore å finne ut om "spiritualitet" 

faktisk er i ferd med å fortrenge "religion" i Vesten. Forfatterne skriver i innledningen: 

We are interested in the idea that the great historical bond between western cultures and a 
Christianity whose characteristic mode is to make appeal to transcendent authority is 
rapidly dissolving, and that in its place we are seeing the growth of a less regulated 

39 Smith 1987: 2, min utheving
40 Smith 1987: 5
41 Heelas og Woodhead 2005: 1
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situation in which the sacred is experienced in intimate relationship with subjective-
lives.42

Helt konkret ønsker de å undersøke holdbarheten i det de omtaler som "the spiritual 

revolution claim." En spirituell revolusjon ville i følge forfatterne innebære at en subjektivt 

forankret spiritualitet har større utbredelse enn en religiøsitet som har tilhørighet i de etablerte 

kirkesamfunnene og baserer seg på en forståelse av Gud som en ytre instans som man skal 

underkaste seg. Jeg vil komme tilbake til problemer knyttet til deres spiritualitetsbegrep, men 

her bare stadfeste at deres primære grep er å se disse endringene i religiøsitet – som uansett er 

av betydelig størrelse – som et uttrykk for en større kulturell vending mot subjektet. De 

skriver: "What we offer is the 'subjectivization thesis', a thesis that attempts to make sense of 

both decline and growth by relating them to a single process – to what Charles Taylor [...] 

calls 'the massive subjective turn of modern culture'."43 Synkende oppslutning om tradisjonell 

kristen trosutøvelse og økende oppslutning om nyreligiøse aktiviteter, settes altså i forbindelse 

med en og samme prosess: en subjektiv vending i vestlig kultur. 

Synkende deltakelse i tradisjonelt kristent menighetsliv og gudstjeneste og en parallell 

vekst i aktiviteter forbundet med nyreligiøsitet er målbare tendenser både i Storbritannia – der 

Heelas og Woodhead utfører sin forskning – og mange andre vestlige land. Forfatterne skriver 

at mens 72 prosent av den britiske befolkningen definerte seg som kristne i 2001, var det få 

som gikk fast i kirka.44 Og utviklingen de siste hundre årene har vist en jevn nedgang både i 

medlemskap og gudstjeneste-deltakelse, med et lite oppsving i årene 1945 – 1965. I løpet av 

1990-tallet gikk nedgangen raskere enn tidligere. Mens "congregational membership" sank fra 

33% av befolkningen i år 1900 til 24% i 1960, ble tallet de neste førti årene halvert, fra 24% 

til 12% i år 2000. Deltakelse i søndagsgudstjeneste viser det samme mønsteret: mens 19% av 

befolkningen gjennomsnittlig deltok i 1903, var tallet sunket til 15% i 1951 og 8% i 2000.45

For Norges vedkommende var i år 2000 omtrent 86% av befolkningen medlem av Den 

norske kirke, mens ytterligere 4-5% var medlem av andre kristne trossamfunn. Imidlertid 

skriver Pål Repstad: "Ser vi på tallene for regelmessig deltakelse i organisert kristen aktivitet, 

synker prosentandelen drastisk. 2-3% av befolkningen er til gudstjeneste en gjennomsnittlig 

søndag."46 Omtrent 1 av 10 svarer i spørreundersøkelser at de går til gudstjeneste eller 

religiøse møter en gang i måneden eller oftere. Dette innebærer at 90% av alle nordmenn 

faller utenfor organisert kristenliv. Hvem er denne gruppen, denne store majoriteten av det 

42 Heelas og Woodhead 2005: 10
43 Heelas og Woodhead 2005: 2
44 Heelas og Woodhead 2005: 142
45 Heelas og Woodhead 2005: 139
46 Repstad 2000: 28
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norske folk? Repstad hevder at norsk folkelig religiøsitet er kristent farget i større grad enn i 

europeiske protestantiske land som det er naturlig å sammenligne oss med. Likevel: I en norsk 

undersøkelse fra 1999 svarte bare 55% av de spurte at de oppfattet seg som kristne, "ut fra din 

egen oppfatning av hva det er å være kristen".47 Dette skulle indikere at det norske samfunn – 

til tross for statskirkeordningen – ikke nødvendigvis er mer kristent enn Storbritannia, der 

72% definerer seg selv som kristne.

I tråd med Heelas og Woodheads subjektiviseringstese mener også Repstad at moderne 

ikke-organisert religion er "sterkt subjektiv." Det framkommer også et tydelig anti-autoritert 

preg i flere av svarene i Religionsundersøkelsen. Heelas og Woodhead ser disse endringene 

som en subjektiv vending i folks religiøsitet, som igjen er et uttrykk for en mer generell 

subjektiv vending i kulturen som helhet: "It is a turn away from life lived in terms of external 

or 'objective' roles, duties and obligations, and a turn towars life lived by reference to one's 

own subjective experiences (relational as much as individualistic)."48 Den subjektive vending 

innebærer et skifte i fokus fra roller og plikter til et liv definert utfra ens egen dypere 

subjektivitet, som imidlertid også innbefatter relasjonelle aspekter. 

At det i vestlig kultur faktisk har foregått det Taylor omtaler som en massiv kulturell 

vending mot subjektet, er vel i dag allment godtatt. Taylor peker i likhet med mange andre på 

1960-tallet som i hvert fall symbolsk avgjørende, men ser samtidig denne dreiningen mot det 

subjektive som uttrykk for en langvarig prosess. Han slår fast at den "nord-atlantiske 

sivilisasjonen" har gjennomgått en kulturell revolusjon de senere tiår, en prosess han også 

kaller en "individuating revolution" og en "expressivist revolution."49 Han sier at i tillegg til 

en moralsk og en instrumentell individualisme – som begge var kjennetegn ved den moderne 

tid – så innebærer vår tids "massive subjective turn" at vi også får en "ekspressivistisk" 

individualisme. Denne ekspressivismen er ikke egentlig av ny dato, men dens store utbredelse 

er det: "Expressivism was the invention of the Romantic period in the late eighteenth century. 

What is new is that this kind of self-orientation seems to have become a mass phenomenon."50 

Den kulturelle revolusjon det er snakk om består altså av at en ekspressivisme som 

historisk oppstod med romatikken i vår tid har blitt et massefenomen. Det mest åpenbare ytre 

tegn på denne endringen, sier Taylor, er den konsumkultur som oppstod etter annen 

verdenskrig. Ny velstand ga nye muligheter, og en raskt voksende reklamebransje oppfordret 

folk til å uttrykke sin smak på måter som tidligere var forbeholdt de rike. Disse ytre 

47 Repstad 2000: 33
48 Heelas og Woodhead 2005: 2
49 Taylor 2002: 81, 104
50 Taylor 2002: 81
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kjennetegnene fulgtes av det man kan kalle et indre skifte, som Taylor betegner som 

framveksten av en autentisitetskultur:

If  we  move  from  these  external  facts  about  postwar  consumerism  to  the  self-
understandings that went along with them, we see a steady spread of what I have called 
the  culture  of  "authenticity."  I  mean the  understanding of  life  that  emerged  with  the 
Romantic expressivism of the late eighteenth century, that each of us has his or her own 
way of realizing one's own humanity, and that it is important to find and live out one's 
own,  as  against  surrendering  to  conformity  with  a  model  imposed  from outside,  by 
society, or religious or political authority.51

Heelas og Woodhead analyserer den religiøse dreiningen i retning av "subjective-life" 

spiritualitet i sammenheng med etterkrigstidens "massive subjective turn." Taylor selv ser 

religiøs endring i Vesten i et mye lengre tidsperspektiv, med en stadig tiltakende vektlegging 

av innvendighet og personlig fromhet som den viktigste utvikling: "From the high Middle 

Ages, we can see a steadily increasing emphasis on a religion of personal commitment and 

devotion over forms centered on collective ritual."52 Han skiller altså mellom "a religion of 

personal commitment and devotion" og "forms [of religion] centered on collective ritual." 

Han mener at det har vært perioder i historien der disse to formene for religionsutøvelse har 

stått i et balansert forhold, men at endensen siden høymiddelalderen har gått i retning av økt 

innvendighet. Taylor sier videre at det er i den nord-atlantiske regionen at "the movement 

toward commited inwardness has gone the farthest."53 Han påpeker a denne prosessen ble 

forsterket og videreført i reformasjonen, med en parallell utvikling i den katolske mot-

reformasjonen. Senere utslag må kunne sies å finnes i ulike pietistiske bevegelser, i 

kvekerbevegelsen (fra 1650), metodismen (fra 1740) og hos Schleiermacher ved overgangen 

til 1800-tallet, som ble stående som romantikkens teolog framfor noen. Pål Repstad er i 

overensstemmelse med Taylor når han skriver: "Ser vi på de religiøse utviklingslinjene, er 

faktisk protestantismen og ikke minst vekkelsesbevegelsene viktige forutsetninger for vår tids 

subjektivisme og individualisme."54 

De endringer som Heelas og Woodhead dokumenterer i dag og relaterer til et kulturelt 

skifte de siste førti år, kan altså også forstås som det foreløpig siste uttrykk for en prosess som 

har pågått i århundrer. Max Weber gjorde i sin tid oppmerksom på at protestantismen, med sin 

sterke arbeidsmoral, var en viktig medvirkende faktor i framveksten av det kapitalistiske 

samfunn. Charles Taylor hevder på sin side at det innvendighetsfokuset som utvikler seg i 

Europeisk religion er "central to Western modernity": "In fact, a striking feature of the 

51 Taylor 2002: 83
52 Taylor 2002: 9
53 Taylor 2002: 12
54 Repstad 2000: 36
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Western march toward secularity is that it has been interwoven from the start with this drive 

toward personal religion"55 Mitt perspektiv er at denne utviklingen i retning av innvendighet 

har potensiale for å nå sin kulminasjon gjennom en stadig økende interesse for kontemplativ 

spiritualitet og mystikk, som vel må kunne kalles den absolutte innvendighet. Taylor beskriver 

hvordan en subjektiv og ekspressivistisk "culture of authenticity" fant et begrenset uttrykk i 

romantikken for så å bli tatt opp i vestlig kultur som helhet i vår tid. Det er interessant at det 

er mulig å se en parallell i en tidlig oppblomstring av kontemplativ spiritualitet i nær 

tilknytning til amerikansk romantikk, og en tilsvarende bredere og tverreligiøs interesse for 

mystikk i vår tid. I stedet for å sees på som et postmoderne fenomen vil da vårt tids søken 

etter dybde kunne forstås i lys av denne langvarige historiske prosessen. 

Leigh Eric Schmidt dokumenterer i boken Restless souls. The making of American 

spirituality framveksten av en kontemplativ spiritualitet i nær tilknytning til amerikansk 

romantikk. Dette utgjør en fascinerende og for mange ukjent forhistorie til våre dagers 

nyåndelighet og kontemplative interesse, selv om de med med kjennskap til temaet også vet at 

"nyreligiøsitet" har aner mer enn hundre år tilbake i tid. Robert W. Kvalvaag skiller mellom 

tre faser i nyreligiøsitetens historie, der den første fasen begynner med teosofien, "som i 

faglitteraturen ofte omtales som den eldste nyreligiøse bevegelse."56  Tesofisk selskap ble 

grunnlagt i 1875. Dets opprinnelige formål var å studere spiritistiske fenomener, men snart 

forskjøv fokuset seg til å gjelde søkenen etter åndelig sannhet. Schmidt sin studie 

dokumenterer at teosofisk selskap ikke må sees som enestående for sin tid. Det var ikke minst 

en stor interesse for mystikk og kontemplativ spiritualitet som strakte seg langt inn i rekkene 

til etablerte trossamfunn. Faktisk var det i følge Schmidt nettopp liberal religion som var 

hovedforutsetningen for framveksten av en kosmopolitisk og kontemplativ spiritualitet i USA 

i siste halvdel av det nittende århundre. 

Schmidt dokumenterer hvordan det vokste fram en "seeker spirituality," ikke minst 

med utgangspunkt i transcendentalistenes krets.57 Hans bok leverer så vidt jeg kan se et viktig 

bidrag til forståelsen av religiøst liv i attenhundretallets USA. Ikke minst er hans 

dokumentasjon av den  nære  forbindelsen mellom framveksten av kontemplativ spiritualitet 

og tidlig tverreligiøs tenkning og praksis viktig. Han viser at søkenen etter fellesskap og 

søkenen etter dybde har en felles historie, som kan betraktes som en forhistorie til våre dagers 

dobbelte interesse for dialog og dybde. I vår tid begynte det hele på midten og slutten av 

1950-tallet, med en gjenoppliving av den kontemplative tradisjon i jødedom og katolsk 
55 Taylor 2002: 13
56 Kvalvaag 2006: 256
57 Scmhidt 2005: 51 snakker sågar om en "Transcendental turn" i USA
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kristendom – med foregangsfigurer som Zalman Schachter-Shalomi, Thomas Merton og 

Thomas Keating – samtidig som det begynte å bygge seg opp en større interesse for 

interreligiøs dialog. Keating kommenterer dette slik: "Yes, there is no doubt that there was a 

movement of the Holy Spirit to revive those things at the same time. And that was partly due 

to the accessibility and interpenetration of different cultures."58 Også mot slutten av det 

nittende århundre hadde økt interesse for kontemplativ spiritualitet sammenheng med et 

religiøs og kulturelt møte mellom Øst og Vest.

World's Parliament of Religions i 1893 resulterte i tildels stor allmenn interesse for 

østlige tradisjoner, og var også en medvirkende årsak til en betydelig interesse for 

kontemplativ spiritualitet. Parlamentet avstedkom sterk optimisme blant de liberalt orienterte i 

amerikansk religiøst liv, og fascinasjonen for Østens spiritualitet begynte i tiåret etter 

parlamentet å settes ut i praksis. William James omtalte i The Varieties of Religious  

Experience fra 1902 en voksende utbredelse av "methodical meditation" i amerikansk 

religiøst liv.59 Schmidt påpeker at innflytelsene var mange i den nye amerikanske interessen 

for meditasjon: "The burst of interest in meditation involved a peculiarly American 

conversation among Transcendentalists, liberal Protestants, Reform Jews, Vedantists, 

Buddhists, and mind-cure metaphysicians."60 Sistnevnte gruppering – representanter for en 

bevegelse som samlet gikk under betegnelsen New Thought – kan være særlig interessant å 

merke seg, ettersom den har mange likhetstrekk med våre dagers New Age-bevegelse. 

Blant disse samtalepartnerne bør imidlertid først nevnes transcendentalistenes fremste 

representant, Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Emerson studerte ved Harvard Divinity 

School og jobbet deretter en periode som prest. Men som det går frem av hans notater fra 

1832, ble han etterhvert ukomfortabel i denne rollen og følte at "the profession is 

antiquated".61 Han sa opp sin stilling samme år og la ut på en lengre reise til Europa, hvor han 

m filosofen John Stuart Mill, poetene Coleridge og Wordsworth, samt Thomas Carlyle, som 

han får et livslangt vennskap med. Tilbake i USA er han i september 1836 en av 

grunnleggerne av det som ble hetende "the Transcendental Club." Samme måned utkom også 

Emersons bok Nature, som blant annet inneholdt en beskrivelse av en mystisk erfaring han 

hadde hatt – "the experience of becoming a transparent eyeball at one with its surroundings, 

subsumed into God, all egotism gone."62 Denne episoden var sterkt medvirkende til å gi 

Emerson hans vedvarende ry som bevegelsens fremste mystiker. 
58 Miles-Yepez 2006: 43
59 Sitert i Schmidt 2005: 17
60 Schmidt 2005: 17
61 Emerson 1983: 1127
62 Schmidt 2005: 34
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"Our age is retrospective," skrev Emerson i åpningen av Nature. "It builds the 

sepulchres of the fathers. It writes biographies, histories, and criticism. The foregoing 

generations beheld God and nature face to face; we, through their eyes. Why should not we 

also enjoy an original relation to the universe? Why should not we have a poetry and 

philosophy of insight and not of tradition, and a religion by revelation to us, and not the 

history of theirs?"63 Emersons forfatterskap kan betraktes nettopp som bud på en slik ny 

"philosophy of insight" og en religion basert på den direkte åpenbaring som mystisk erfaring 

gir. Emerson blir en av de viktigste inspirasjonskildene for framveksten av den nye 

åndeligheten i siste halvdel av 1800-tallet. I tillegg til at han selv hadde mystiske erfaringer, 

var han vel bevandret i skriftene til den svenske mystikeren Emanuel Swedenborg 

(1688-1772), som han i sitt verk Representative Men (1850) kalte for "the largest of all 

modern souls."64  Dette gir en indikasjon på hvor stor vekt han selv tilla mystisk erfaring. 

Emerson kjente også til buddhistisk og hinduistisk tradisjon. Blant annet er det kjent at han 

eide et eksemplar av den hinduistiske hellige teksten Bhagavad Gita. 

Det var ikke bare Emerson som holdt Swedenborg høyt. I følge Schmidt var 

Swedenborg  en av de viktigste årsakene til at begrepet "mysticism" gikk fra å være et 

negativt ladet ord til å bli "an important and colorful fragment in the spiritual kaleidoscope."65 

Schmidt skriver at Swedenborgs posthume berømmelse hadde gjort ham til den mest 

innflytelsesrike mystikeren i USA på 1840-tallet, med bøker som ble populære bestselgere. 

Når tobindsverket Hours with the Mystics, skrevet av briten Robert Alfred Vaughan, kommer 

ut i 1856, er det imidlertid Emerson selv som inntar en opphøyet posisjon. Vaughan skriver: 

"Whether in prose or verse, he is chief singer of his time at the high court of mysticism."66 

Schmidt skriver at dette verket "pushed nineteenth-century discussions of mysticism to the 

next level."67 

I tillegg til transcendentalistene, med Emerson i spissen, fantes viktige liberale 

stemmer blant protestanter og jøder som var med å bevirke framveksten av interessen for 

kontemplativ spiritualitet. En av de betydeligste var jødiske Felix Adler (1851 – 1933), som i 

tillegg til å være en forkjemper for  kontemplativ spiritualitet også var sterkt sosialt engasjert 

og blant annet grunnla "the Society for Ethical Culture." Adlers studier i komparativ religion 

hadde overbevist ham om at "spirituality is not indissolubly associated with any one type of 

63 Emerson 1983: 7, min utheving
64 Sitert i Schmidt 2005: 45
65 Schmidt 2005: 14-15
66 Sitert i Schmidt 2005: 51
67 Schmidt 2005: 51
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religion or philosophy."68 Det åndelige liv var i følge ham karakterisert ved "serenity" og 

"inwardness" – kvaliteter som skulle oppnås gjennom daglig meditasjonspraksis. Han ga i 

1905 ut boken The Essentials of Spirituality, hvor han forklarer hvordan denne essensielle 

spiritualitet krevde at man tilegnet seg "the habit of ever and anon detaching one's self from 

one's accustomed interests and pursuits, becoming, as it were, a spectator of one's self and 

one's doings, escaping from the sweeping current and standing on the shore."69 Schmidt 

skriver at "Adler's endorsement of mental repose and serene inwardness was indicative of a  

wider turn toward a meditative spirituality during the late nineteenth and early twentieth 

centuries."70 

Denne meditative, eller kontemplative spiritualiteten var forskjellig fra det man 

tidligere hadde sett i amerikansk religiøst liv, og i tillegg til mennesker som Emerson og Adler 

var det ikke minst påvirkningen fra den mangslungne bevegelse som gikk under navnet New 

Thought som gjorde at meditative teknikker fikk den utbredelsen de gjorde. New Thought 

liknet i flere henseender våre dagers selvutviklingskultus. Bevegelsen spredte "various mind-

cure gospels of health and happiness"71 og synes å ha vært like desentralisert og flytende som 

de siste tiårs New Age-bevegelse har vært. De mange ulike retninger innen New Thought 

hadde likevel et felles opphav i mesmerismen: 

Few  contemporaries  would  have  missed  the  substantial  debt  to  mesmerism,  to  the 
discovery of the hidden powers of the mind in trance or under hypnosis.  Mesmerists, 
animal  magnetizers,  and  somnambulists  had  in  the  middle  decades  of  the  nineteenth 
century electrified American audiences with demonstrations of clairvoyance, healing, and 
hypnotic  suggestion.  The  mind,  rightly  concentrated,  seemed  to  have  tremendous 
influence over the body and appeared a causative force all its own in curing disease.72

Flere av de fremste lederne i New Thought-bevegelsen hadde også med stor interesse satt seg 

inn i asiatisk religion, blant dem Horatio Dresser (1866-1954) og Ralph Waldo Trine 

(1866-1958). Schmidt skriver om dem at de "happily melded Christian emphases with their 

growing knowledge of comparative religions."73  Denne økende kunnskapen kom ikke bare 

fra tekster, men også gjennom personlige møter med lærere i yoga og buddhistisk meditasjon, 

møter som framfor alt fant sted på Greenacre, et kurs- og retreatsted grunnlagt av Sarah 

Farmer i 1894. 

Vi husker at Felix Adlers bok The Essentials of Spirituality kom ut i 1905. Da hadde 

imidlertid mange andre verk om meditasjon allerede sett dagens lys, skrevet av mennesker 
68 Schmidt 2005: 144
69 Sitert i Schmidt 2005: 145
70 Schmidt 2005: 146, min utheving
71 Schmidt 2005: 147
72 Schmidt 2005: 148
73 Schmidt 2005: 148
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assosiert med teosofien eller New Thought: Helena Blavatsky ga i 1889 ut The Voice of the 

Silence og Annie Payson Call kom i 1891 ut med Power through Repose. Horatio Dressers 

tidlige verk The Power of Silence ble utgitt i 1895, mens Ralph Waldo Trines uhyre populære 

In Tune with the Infinite kom i 1897. Trines bok solgte halvannen million eksemplarer de 

neste femti årene: "In terms of sales for books of religious inspiration, it had no rival until the 

appearance of Norman Vincent Peale's The Power of Positive Thinking in 1952."74 I New 

Thought-bevegelsen smeltet en interesse for meditasjon sammen med det Schmidt kaller "a 

therapeutic culture," noe vi kanskje kan si at vi ser en parallell til i de siste tiårs Human 

Potential Movement og New Age.75 Likevel mener han at interessen for kontemplativ 

spiritualitet var genuin og viktig i bevegelsen: "Contemplative habits were every bit as 

important to the New Thought movement as was spiritual healing, which was derived from 

the mental powers accessed through disciplines of concentration and silence. Mind over 

Matter was the metaphysical motto, but a more precise rendering would have been The 

Meditative Mind over Matter."76

World's Parliament of Religions i 1893 ble viktig for møtet mellom Østens og Vestens 

religiøse tradisjoner. Ofte sees det primært som symbolsk startskudd for det tyvende 

århundres store interesse for dialog, men av det foregående forstår vi at det i samtiden var en 

stor interesse for fremmede religiøse tradisjoner, ikke minst deres meditasjon. Den indiske 

Swami Vivekananda var i følge alle kilder en ubetinget suksess under parlamentet. 

Han ble igjen i USA og la ut på en landsomfattende forelesningsturné. Og han tiltrakk seg 

etterhvert amerikanske elever. Med unntak av en kort tur til Storbritannia ble han værende der 

i tre år, og grunnla i 1896 Vedanta Society. Schmidt skriver: "In the three years following the 

World's Parliament and on a subsequent return visit, Vivekananda toured the country from 

Maine to California, effectively putting the Vedanta Society (as his emergent fellowship was 

called) on the American religious map. At Greenacre, at Harvard, in San Francisco and Los 

Angeles, Vivekananda attracted the considerable admiration and financial support of 

numerous liberal Protestants and post-Protestants, forging alliances in the wider milieu of 

Transcendental Unitarianism, Theosophy, and New Thought metaphysics."77

Vivekanandas budskap var meditasjon som "the greatest help to spiritual life," der vi 

blir i stand til å "feel our divine nature."78 Han hevdet at meditasjon representerte en 

vitenskapelig spiritualitet: "Great truths come to the surface and become manifest. Therefore 
74 Schmidt 2005: 153
75 Schmidt 2005: 173
76 Schmidt 2005: 150
77 Schmidt 2005: 163
78 Schmidt 2005: 164
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the practice of meditation is the great scientific method of knowledge."79 I 1895 ledet 

Vivekananda et seks ukers langt retreat i raja yoga for amerikanere, en kurslengde som vitner 

om en høy grad av dedikasjon. Eksempelet viser at interessen for Østens åndelige tradisjoner 

ikke bare var intellektuell eller akademisk, men fulgtes ad av en vilje til intens kontemplativ 

praksis. Vivekanandas holdning til religion ville i dag stått i fare for å bli kalt nyreligiøs, med 

en eksklusiv vektlegging av en indre spiritualitet: "Do not care for doctrines, do not care for 

dogmas or sects or churches or temples; they count for little compared with the essence of 

existence in each man which is spirituality."80 Schmidt sier at de siste ingrediensene i den 

amerikanske oppskrift på meditasjon kom nettopp fra Vivekanandas vedanta, sammen med 

enkelte buddhistiske innslag.81 

Den store interessen for kontemplativ spiritualitet, skyldtes altså både en økt interesse 

for mystikk i USA fra 1830-årene og framover, samt møtet med Østens meditative disiplin, 

først gjennom bøker og siden gjennom møter med lærere som Vivekananda. Både 

religionenes verdensparlament og retreatstedet Greenacre var viktige for møtet ansikt til 

ansikt. Men Schmidt skriver at det var forståelsen av en universell og kontemplativ 

spiritualitet som var det som muliggjorde disse møtene: "These exchanges were global in 

reach, but the larger dynamic that held them together – or, at minimum, made possible 

productive alliances – was religious liberalism's imagining of an essential, universal, and 

practical spirituality in which meditation would serve as a technique held in common."82

Mens det vil være tydelig at det i alle de store religionene har eksistert tradisjonsstrømmer 

som har satt den religiøse søkenen og kontemplativ spiritualitet i høysetet, er det definitivt nye 

i dagens situasjon omfanget av denne interessen. Og i så måte er det nok riktig at vendingen 

mot subjektet, som særlig har skutt fart siden 1960-tallet, har legitimert den åndelige søkenen 

i en helt annen grad enn tidligere. I Norge finnes lite tallmateriale for å spore endringer over 

tid, men noen tall fra Religionsundersøkelsen fra 1998 kan likevel tjene til å illustrere 

omfanget av denne vendingen mot innvendighet.83 Av de spurte var 83,3% medlemmer av 

Den norske kirke, mens 6,0% var medlemmer i andre kristne trossamfunn. 0,7% tilhørte ikke-

79 Sitert i Schmidt 2005: 172
80 Sitert i Braybrooke 1992: 33
81 Schmidt: 165 Ikke minst gjelder det den lankesiske buddhistmunken Anagarika Dharmapala, som var involvert i 

teosofisk selskap og også på Greenacre, der blant andre Ralph Waldo trine hørte ham forelese. Shaku Soen, som 
under parlamentet representerte zen-buddhismen, fikk mindre direkte innflytelse, men hans elev D.T. Suzuki ble den 
mest innflytelsesrike formidler av buddhistisk tenkning i Vesten.

82 Schmidt 2005: 171
83 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste utførte i 1991 og 1998 to store religionsundersøkelser, Undersøkelser om 

religion. Alle norske tall fra 1998-underøkelsen.
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kristne trossamfunn, 2,4% tilhørte human-etisk forbund, mens 7,3% ikke tilhørte noe tros- 

eller livssynssamfunn. Dette samsvarer ganske bra med befolkningens sammensetning som 

helhet. Ett av spørsmålene i undersøkelsen gikk direkte på kontemplativ spiritualitet og lød: 

"Holder du på med meditasjon?" Av alle som deltok i undersøkelsen svarte 1,9% at de holdt 

på med meditasjon og at det var viktig for dem, mens ytterligere 1,7% svarte "ja, men det er 

ikke så viktig for meg." Det innebærer at totalt 3,6% av de spurte mediterer mer eller mindre 

regelmessig.84 Dette kan virke som et lavt og lite oppsiktsvekkende tall, men hvis vi 

sammenligner det med tall for gudstjenestedeltakelse, ser vi at interessen for meditasjon i 

Norge likevel må kunne kalles betydelig. Av de spurte er det nemlig bare 3,5% som er tilstede 

ved gudstjeneste eller andre religiøse møter hver uke. 

Jeg mener det må kunne sies å være oppsiktsvekkende at det er flere mennesker i 

Norge som mediterer enn som ukentlig går i kirken, og det sier også noe om relevansen av det 

perspektivet jeg har valgt i denne oppgaven. Ved å fokusere kontemplativ spiritualitet får man 

fram at den religiøse søken etter dybde ikke er et nyreligiøst fenomen men noe som 

forekommer på tvers av religiøse skillelinjer. Når nesten 90% av respondentene i 

undersøkelsen er medlemmer i kristne trossamfunn, blir det tydelig at det finnes belegg både 

for en påstand om synkende deltakelse i menighetsliv og for en påstand om at mange kristne 

søker "troens dybdedimensjon." Dette er en situasjon de kristne kirker bør ta på alvor. Der det 

før var mangelen på tro som var et problem, er det i dag mulig å se at deler av årsaken til 

synkede opplutning ligger i kirkens egne mangel på kontemplativ spiritualitet. Som Thomas 

Keating skriver:  

There  is  a  growing  expectation  that  teachers  of  the  Gospel  speak  out  of  a  personal 
experience  of  contemplative  prayer.  This  could  happen  if  the  training  of  priests  and 
ministers placed formation in contemplative prayer and practice on an equal footing with 
academic training. Until spiritual leadership becomes a reality in Christian circles, many 
will continue to look to other religious traditions for the spiritual experiences they are not 
finding in their local churches or other Christian institutions.85

Religionspsykologen Ralph W. Hood Jr. drøfter mystikk med utgangspunkt i Ernst Troeltsch 

sin tredelte typologi kirke-sekt-mystikk. Troeltsch identifiserte to typer mystikk, som Hood 

gir nye benevnelse: religiøs mystikk og spirituell mystikk. Den første typen er den som 

eksisterer innenfor en religiøs tradisjon og gir en åndelig fortolkning av alle aspekter av 

religionen. Mystikere av denne typen finner et fortolkningsmessig rammeverk for sine 

erfaringer i sin tradisjons språk og fortellinger, noe som gjør at mystikk kan framstå som 

84 Ytterligere 7,4% har prøvd meditasjon, mens hele 42,4%  kunne tenke seg å prøve
85 Keating 2006: 7-8
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"konservativ."86 Hood skriver: "It is this universal aspect of mysticism that mystics within 

traditions can recognize between traditions."87 Den andre typen mystikk hos Troeltsch er den 

som Hood omdøper spirituell mystikk: 

It is a mysticism that has become independent in principle and contrasted with religion. It 
gives rise to "spiritual religion." It claims to be the true inner principle of all religious 
faith.  This  we  refer  to  as  spiritual  mysticism,  but  the  term  "spiritual"  is  redundant. 
Mysticism now breaks away from religion, which it disdains.88 

Hood referer en sosiologisk studie utført av Wade Clarke Roof, samt tre psykologiske studier. 

På bakgrunn av sine funn kalte Roof den generasjonen av amerikanere som ble født i de to 

første tiårene etter andre verdenskrig for "a generation of seekers." Det var et gjennomgående 

trekk blant dem som var "highly active seekers" at de identifiserte seg selv som "spiritual" 

heller enn "religious."  Om Roof sine funn skriver Hood: "Most importantly for our present 

purposes is the consistent finding that for almost all of the persons interviewed, distinction 

could be made between being religious and being spiritual. Religion conveyed some 

institutional connotation, sometimes negative; spiritual connoted something deeply subjective 

and individual."89 

Hood refererer også en psykologisk studie som var del av et større forskningsprosjekt 

om moralsk utvikling. I dybdeintervjuer undersøkte J.M Day deltakernes holdninger til 

religion og spiritualitet. Jeg gjengir her et utdrag fra et intervju med "Sandy", et utdrag jeg 

finner like relevant som Hood gjør:

Religion is organized,  dogmatic,  and social.  Spiritual  is  individual,  intimate, personal. 
Religion tells you what is good or true and tells you who is favored and who is not. It 
operates in fixed categories. Spirituality is developed. You have to work hard at it and be 
conscious about it and take time for it. Sometimes, in order to grow spiritually, you have 
to go beyond or even against religious doctrine.90

I studien kommenterer Day at Sandy sannsynligvis ville protestert hvis noen identifiserte 

henne som en "troende." Hun verken identifiserer seg med eller ønsker at andre skal assosiere 

henne med merkelappen "religiøs." Day skriver "The abandonment of religion and belief as 

self-represenational devices is for them a moral cause; they are out for meaning and they will 

take to the wilds to find it rather than misrepresent themselves in outmoded verbiage."91 Det 

blir et spørsmål om å være lojal overfor de dypeste impulsene i en selv. Spørmålet om mening 

og religiøst språk blir et moralsk spørsmål som leder disse menneskene bort fra kirkene på 

86 Steven Katz gjør det til et poeng at mystikken har en konservativ karakter. Dette vil drøftes i neste kapittel. 
87 Hood 2003: 38
88 Hood 2003: 38
89 Hood 2003: 39
90 Sitert i Hood 2003: 42
91 Hood 2003: 42-43
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søken etter en spiritualitet som er grunnfestet i personlig erfaring. 

Dette gir et grunnlag for å forstå utbredelsen av alternativ religiøsitet i vår tid. 

Imidlertid ønsker jeg å nyansere bildet noe, fremdeles med utgangspunkt i Ralph W. Hood Jr. 

Han refererer nemlig en psykologisk studie som viser at både individer som identifiserte seg 

selv som "spiritual rather than religious" og individer som identifiserte seg som "equally 

religious and spiritual" rapporterte om mystiske erfaringer. Den store forskjellen fant man 

mellom disse to gruppene på den ene siden, og gruppene som identifiserte seg som "religious" 

og "neither religious nor spiritual" på den andre: 

Thus, we can summarise these data by stating that mystical experience ('spirituality') is 
commonly  reported  in  individuals  who  identify  themselves  as  spiritual  rather  than 
religious and in those who identify themselves as equally religious and spiritual. There is 
a mysticism ('spirituality') both inside and outside religious traditions.92 

Hood har også selv gjennomført en studie blant mennesker som alle definerte religion som 

personlig viktig. De skulle så rangere viktigheten av personlig erfaring ("How important is 

personal religious experience to you?") og kirke ("How important is the church to you?"), 

hvilket siden –  på bakgrunn av dybdeintervjuer – ble korrelert med egen mystisk erfaring. 

Ikke overraskende, kan man kanskje si, skåret de som satt kirke høyest tydelig lavere på 

mystisk erfaring enn de som satte personlig erfaring høyest: "These groups clearly differ in 

the mystical nature of their most significant personal experience."93 Imidlertid var ikke 

forskjellen så stor som man kanskje kunne anta mellom dem som satte erfaring høyest og dem 

som satte erfaring og kirke like høyt. Hood konkluderer med at det mest relevante funnet er at 

begge disse gruppene har mystiske erfaringer. Han ender dermed opp med å bifalle Troeltsch 

sin typologi: "There is a spirituality (mysticism) inside and outside religion. Thus we can 

empirically speak of a spiritual mysticism and a religious mysticism."94 

Man kan i dag snakke om en "renessanse for kontemplativ spiritualitet," der stadig 

flere mennesker "søker alternativer til en overflatisk og materialistisk forbrukstilværelse, og 

prøver å finne rom for stillhet, fordypelse og et rikere åndelig liv i en hektisk hverdag."95 Vi 

ser parallelt med dette at grunnleggende religiøse forestillinger er i endring i Vesten. Hvis man 

sammenholder amerikanske, britiske og norske funn, finner man solid belegg for å si at 

gudsbildet er i forandring blant dagens vestlige mennesker og at dette sannsynligvis skjer uten 

at det er tale om noen vesentlig endring i kirkenes forkynnelse.96 Britiske tall fra 1993 viser at 

92 Hood 2003: 46
93 Hood 2003: 48-49
94 Hood 2003: 49
95 Olsen 2008:13
96 Dette er i hvert fall tilfelle i undersøkelsene til Heelas og Woodhead: "In all but a couple of congregations God was 

approached  by way of male pronouns and imagery, particularly fatherhood, and was portrayed as a personal being 
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40% av briter tror på "some sort of spirit or lifeforce" mot 30% som tror på "a personal 

God."97 I den norske religionsundersøkelsen fra 1998 svarer 25,1%: "Jeg tror ikke på noen 

personlig Gud, men jeg tror det finnes en høyere makt av et eller annet slag." I denne 

undersøkelsen er det mulig at den reelle prosentandelen faktisk er enda høyere, ettersom de 

andre svaralternativene ikke spesifiserer gudsforståelsen: Det kan tenkes at noen krysser av 

for at de "vet at Gud virkelig finnes" (18,4%) selv om de forkaster idéen om en personlig 

Gud. Det samme gjelder svar-alternativet "selv om jeg er i tvil, føler jeg at jeg tror på Gud" 

(24,1%).98 Når det gjelder USA, et land som målt i gudstjenestedeltakelse er mer religiøst 

(kristent) enn andre vestlige land, skriver Robert Forman: 

In  a  recent  Gallup  survey  of  American  beliefs,  it  was  [...]  found  that  95%  of  the 
respondents were believers in God or an ultimate spirit. The interesting fact, however, 
was that of that, only 66% held to a 'personal God.' Some 34% (that's of the 95% and thus 
some 32.3% of the total population) espoused a non-personal God, something closer to an 
'ultimate spirit.'99 

I oppsummering: 40% av briter, 32% av amerikanere og minst 25% av nordmenn har en ikke-

personlig gudsforestilling. For Storbritannia og Norge sitt vedkommende, er tallene høyere 

enn for dem som tro på en personlig Gud, mens USAs kristne preg framgår av at dobbelt så 

mange der tror på en personlig Gud.

Paul Heelas og Linda Woodhead fant i sin forskning at kirkene i Kendal stod for en 

"strong ethical and metaphysical dualism – a stress on the difference between Creator and 

created, the supernatural and the natural, the overarching moral order of things and the 

everyday (dis)order of things."100 I motsetning til dette, viser spørreundersøkelser at flere og 

flere mennesker i Vesten har et gudsbilde som knytter an til immanens og til innvendighet, et 

syn ikke ulikt det mange mystikere legger for dagen. I sin siste bok, Spiritualities of life fra 

2008, skriver Paul Heelas: 

Surprisingly, a recent survey finds that 37 per cent of the British sample agree with the 
statement, 'I believe God is something within each person, rather than something out 
there'. Whatever might be made of this – and some will express disbelief – the finding 
serves to direct attention to inner forms of the sacred.101

I tråd med dette fant Robert Forman i sine undersøkelser at et av kjennetegnene på "the 

grassroots spiritual movement" i USA var at den "involves a vaguely panentheistic ultimate 

that is indwelling."102 At det guddommelige fins i den enkeltes indre vil ofte hevdes å være en 

of unlimited power who created and controls all things." Heelas og Woodhead 2005: 15
97 Taylor 2002: 
98 Tall fra Undersøkelse om religion 1998. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
99 Forman 2004: 8-9
100 Heelas og Woodhead 2005: 15
101 Heelas 2008: 1
102 Forman 2004: 51, min utheving
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typisk nyreligiøs vektlegging,103 men det er også et syn kristne mystikere vil hevde. I tillegg 

finnes det som en mer "institusjonalisert" lære i advaita vedanta (med læren om at Atman er 

Brahman) og kvekerdommen (med læren om "det av Gud" i alle). Også buddhismen kan – 

med læren om at alle har buddha-natur – tolkes i retning av en "panentheistic ultimate that is 

indwelling." Buddhismen har tradisjonelt blitt presentert som en ateistisk tradisjon, men man 

kan merke seg at en betydningsfull zenbuddhistisk lærer som Shunryu Suzuki tolker 

buddhismens begrep om tomhet i retning av en apofatisk bestemmelse av det guddommelige. 

Med henvisning til den viktige zen-buddhistiske teksten Sandokai104 og dens begrepspar mei 

(lys) og an (mørke) skriver han:

Light means the relative, dualistic world of words, the thinking world, the visible world 
in which we live. Darkness refers to the absolute, where there is no exchange value or 
materialistic value or even spiritual value - the world that our words and thinking mind 
cannot reach. Living in the realm of duality, we must have a good understanding of the 
absolute,  which  we  may think  of  as  a  deity.  But  in  Buddhism we  do  not  have  any 
particular  idea  about  a  deity.  The  absolute  is  the  absolute  because  it  is  beyond  our 
intellectual or dualistic thinking. We cannot deny this world of the absolute. Many people 
say that Buddhism is atheism because we have no particular idea of God. We know there 
is the absolute, but we know it is beyond the limit of our thinking mind, so we don't say 
so much about it. This is what we mean by an, "darkness."105

Her presenteres altså en buddhisme som ikke er ateistisk, men som i likhet med apofatiske 

kristne mystikere erkjenner det guddommeliges uutsigelighet. Det er sannsynlig at en slik 

forståelse er representativ for en betydelig andel vestlige buddhister. Forman skriver: "We 

were [...] surprised to hear Buddhists espousing a panentheistic doctrine. [...]Buddhists 

traditionally teach a doctrine of shunyata, emptiness, which is not traditionally presented as 

'stuff-like' at all But several of our Buddhist informants clearly spoke of a panentheistic 

ultimate."106 Også i kristen tradisjon finnes stemmer som tar til orde for en panenteistisk 

gudsforståelse. Mest kjent er kanskje Marcus Borg og John Shelby Spong, men 

benediktinermunken David Steindl-Rast – som er en av pionerene i den intermonastiske 

dialogen – har gjort dette til et av sine hovedanliggender og sier at vi trenger "a Godview for 

today's world," som han definerer som "evolutionary panentheism."

Å tolke endringer i gudsbilde som en indikasjon på alternativreligiøsitetens frammarsj 

og kristendommens retrett, opplever jeg som en mindre fruktbar analyse enn å se endringene i 

gudsbilde i sammenheng med den økte utbredelsen av "subjective-life" spiritualitet generelt 

og kontemplativ spiritualitet spesielt. Notto Thelle har foreslått at man kan snakke om tre 

103 Kvalvaag 2006: 254
104 I norsk oversettelse ved Såzen Larsen som "Relativ og absolutt like." Den norske sotozen buddhist orden 2008
105 Suzuki 1999: 111
106 Forman 2004: 55
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ulike religiøse språkverdener, representert ved kristendom, buddhisme og nyreligiøsitet. Han 

skriver: "Min enkle påstand er at buddhisme, kristendom og mange andre former for 

religiøsitet organiserer sitt språk og sine erfaringer ut fra tre forskjellig hovedanliggender, og 

derfor har så vanskelig for å gjøre seg forstått for hverandre."107 Der kristendommen er 

innrettet mot relasjon, søker buddhismen innsikt,  mens mye av nyreligiøsiteten er opptatt av 

energi. De tre kategoriene må forstås som idealtyper: i realiteten vil det finnes overlapp 

mellom disse språkene. Men for kristendommens vedkommende gir det mening å si at det 

guddommelige i hovedsak forstås i relasjonskategorier, mens man i nyreligiøsiteten ofte 

opererer med energetiske kategorier.108 

Jeg tror Thelles inndeling har mye for seg, men jeg mener at det vil være riktig å si det 

er et særtrekk ved den kontemplative spiritualitet i de fleste tradisjoner at den i større grad enn 

mer utvendige religionsformer formulerer en forståelse av det guddommelige som 

"indwelling" og "vaguely panentheistic." Samtidig ser man også en tendens til at et språk som 

kretser rundt innsikt og visdom blir mer framtredende enn det relasjonelle språket. Dette 

gjelder også for de teistiske tradisjonene. Mystikere i Vesten proklamerer nettopp også en Gud 

som finnes i vårt indre, tilgjengelig "in the depths of consciousness itself," som Wayne 

Teasdale uttrykker det.109 Og det energetiske religiøse språk er heller ikke fremmed for en 

kristen mystikk. William Johnston mener at kristne i fremtiden vil lære mye av å lytte til 

Østens tale om menneskets forhold til det guddommelige: "It seems to me that the Asian 

tradition will teach Christians of the third millennium very much about energy and 

enlightenment."110 

To nasjoner, eller en global sangha?  111  

Heelas og Woodhead fant  i byen Kendal "very little overlap between the 'two worlds' of the 

congregational domain and holistic spirituality, with only around 4 per cent of congregational 

members having participated in the previous week in holistic activities that they regarded as 

having spiritual or religious significance."112 Dette indikerer at den kristne religiøsiteten i stor 

grad holder seg innenfor de etablerte formene, og Heelas og Woodhead fant også at 

107 Thelle 2005: 187
108 Thelle 2005: 193
109 Teasdale: "Spirituality as a Primary Resource in Promoting Peace" (http://www.integralworld.net/)
110 Johnston 2000: 116
111 Overskriften henspiller på Benjamin Disraelis roman Sybil or, The two nations, med sin forståelse av 

arbeiderklassen og overklassen som nærmest to helt atskilte nasjoner. Dette blir en parallell til å sette et skarpt skille 
mellom kristendom og nyreligiøsitet. Uttrykket "global sangha" henspiller på Ruben Habitos artikkel "Spiritual 
practice for a global sangha," der han skriver: "all those who seek the truth that leads to liberation, to wisdom and 
compassion, are included in a deeper level of meaning of the word 'sangha'."

112 Heelas og Woodhead 2005: 31 - 32
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forkynnelsen i kirkene uttrykte en tradisjonell gudsforståelse.113 Det er imidlertid grunn til å så 

tvil om hvorvidt dette funnet er representativt for kristne mennesker i vestlig kultur generelt. 

Spørreundersøkelser i Norge, Storbritannia og USA indikerer at den endrete gudsforståelsen 

gjør seg gjeldende langt inn i kristne rekker og ikke utelukkende er et nyreligiøst fenomen. På 

bakgrunn av sine dybdeintervjuer med "key informants" i "the grassroots spirituality 

movement," fant også Forman et mye mindre svart-hvitt bilde enn Heelas og Woodhead: 

"Many people go to church services and also quietly explore a variety of spiritual views alone, 

with friends, and in small groups. They pray to Jesus and read Rumi and D.T. Suzuki."114 

En sannsynlig årsak til de ulike funnene finnes i forskjellen mellom engelsk småby og 

globaliserte urbane sentra. Heelas og Woodhead skriver: "Post-modernists write about the 

disintegration of boundaries, the fusion or 'hybridization' of previously distinct beliefs and 

activities [...]. In Kendal at least, such a post-modern condition is scarcely in evidence. 

Instead, the congregational domain and holistic milieu constitute two largely separate and 

distinct worlds."115 Det kan altså synes som Kendal er en by som i liten grad er påvirket av 

globalisering og postmodernitetog der subjektiviseringen av kulturen ikke ennå har vært like 

gjennomgripende.116  Byens lokale miljø vil dermed kunne forstås utfra det Robert Schreiter 

kaller et "integrated concept of culture." Han skriver: 

If one's experience of one's own culture is one of security and meaningfulness, then the 
various things that make up the culture – ideas, rules, values, rituals, material artifacts – 
seem to fit together: they make sense One is not drawn into fundamental questioning of 
the assumptions upon which the culture is based. This corresponds to the experience of 
those who have lived fairly contented lives in their culture, and have not ventured out 
beyond that culture.117 

Denne beskrivelsen forekommer meg å samsvare meget godt med den "religiøse kultur" som 

Heelas og Woodhead definerer som "life-as." Denne religionsformen har som et av sine 

kjennetegn en sterk autoritetstro, og den er altså  helt dominerende innenfor "the 

congregational domain" i Kendal.118  I motsetning til en slik kultur står den "subjektiviserte," 

som etterhvert har blitt et massefenomen i Vesten, men som også kan sies å gjøre seg mer 

gjeldende i storbyer enn på landsbygda. I denne større strømmen synes det som det 

postmoderne kartet over religiøsitet synes å stemme med terrenget, slik at "the disintegration 

113 Heelas og Woodhead 2005: 15
114 Forman 2004: 11
115 Heelas og Woodhead 2005: 32
116 Blant annet er tilstedeværelsen av andre kulturer og religioner tilsynelatende liten. Da forfatterne begynte sin studie i 

år 2000 var det tjuefem menigheter i Kendal, alle med røtter i den kristne tradisjonen. Heelas og Woodhead 2005: 13
117 Schreiter 1998: 48
118 "83.5 per cent of respondents to our questionnaire survey of a cross-section of congregations indicated that the 

statement 'the important thing is to do your duty' came closer to their belief than the statement 'the important thing is 
to fulfil yourself' (15 per cent)." Heelas og Woodhead 2005: 14
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of boundaries, the fusion or 'hybridization' of previously distinct beliefs and activities" også er 

en riktig beskrivelse av religiøsitet i Vesten i dag.

Det er på sin plass å rette et kritisk blikk mot Heelas og Woodhead sin forståelse av 

spiritualitet. Forfatterne hevder at skillet mellom "life-as" religion og "subjective-life" 

spiritualitet klargjør distinksjonen religion – spiritualitet.119 Til det vil jeg svare at 

distinksjonen ikke klargjøres på den mest hensiktsmessige måten. Det er et grep som setter 

"spiritualitet" i sammenheng med en subjektiv vending, men spiritualitetsbegrepet deres 

framstår som altfor udifferensiert til å kunne anvendes som et presist analyseredskap. Om 

bruken av spiritualitetsbegrepet i forskningen, skriver Harald Olsen: "Utfordringen blir å 

utvikle en faglig begrepsbruk som i tilstrekkelig grad svarer til eller korresponderer med den 

subjektivt/eksistensielle, og som gir det best mulige verktøy til å forstå de fenomener som 

favnes av dette begrepet i dagens religiøse og livssynsmessige virkelighet."120 At 

spiritualitetsbegrepet hos Heelas og Woodhead er problematisk, blir tydelig når man ser at den 

gruppen de omtaler som "the holistic milieu" og kontrasterer med de etablerte 

kirkesamfunnene, er ekstremt manslungen og inkluderer aktiviteter som kiropraktikk, 

massasje, ernæringsterapi og akupunktur. Jeg er neppe alene i å stille meg undrende til at disse 

praksisene karakteriseres som spirituelle. Ikke minst kan man spørre seg om utvalget er 

hensiktsmessig i forhold til å skulle undersøke "the spiritual revolution claim."121 

Om noe, burde det vidtfavnende spiritualitetsbegrepet hos Heelas og Woodhead 

medføre at man fant enda større tallmessig støtte for "the spiritual revolution claim." Dette 

oppfatter jeg likevel som mindre interessant enn å undersøke mulightene av en spirituell 

revolusjon som innebærer en masseutbredelse av kontemplativ spiritualitet. Det vil utvilsomt 

være prematurt å erklære at en slik revolusjon har funnet sted, men det utelukker ikke at det 

vil kunne skje i nær framtid. Den store interessen for kontemplativ spiritualitet i vår tid, kan 

på den ene side forstås som en dybdesøkende reaksjon på en altfor subjektivistisk og 

overflatisk kultur. På den annen side kan den også forstås som den ytterste konsekvens av en 

langvarig marsj nettopp mot større subjektivitet. Kontemplativ spiritualitet kan altså betraktes 

både som som det minst subjektive og det mest subjektive. 

Heelas og Woodhead skriver at det finnes dem som mener at vi med nyåndelighetens 

sterke vekst er vitne til "a tectonic shift in the sacred landscape that will prove even more 

significant than the Protestant Reformation of the sixteenth century."122 Jeg stiller meg 
119 Heelas og Woodhead 2005: 5
120 Olsen 2006a: 11
121 Polemisk kunne man si at utvalget med like stor rett kunne brukes til å undersøke "the holistic health revolution 

claim."
122 Heelas og Woodhead 2005: 2
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tvilende til å tilkjenne nyreligiøsiteten en så viktig rolle, selv om også jeg nok vil være 

tilbøyelig til å spå at vi står overfor betydelige endringer. Jeg mener imidlertid at det 

vesentligste fenomen er den kontemplative spiritualitetens framtog i Vesten, på tvers av 

tradisjoner. Forman skriver: 

If Ray's, Barna's, Gallup's, and Zinnbauer's findings are correct, then someplace between 
50 and 84 million people in America alone are moving in a spiritual direction. If we count 
the fairly open minded seekers sitting in the church and synagogue pews, as we should, 
this  movement  is  probably well  more  than  half  of  America.  There  has  never, to  my 
knowledge, been such a mass spiritual movement.123 

Hvis Forman har rett, har denne bevegelsen allerede betydelig momentum. Han hevder at 

dette kan være det første "truly enormous religious-like system" som ikke har hatt et entydig 

lederskap eller grunnleggere. Selvsagt finnes det et mangfold av ledere og lærere, men det er 

betegnende at mange av dem misliker slike titler og foretrekker betegnelser med mindre 

hierarkiske undertoner, hvilket kan sees som "an expression of the egalitarian and anti-

hierarchical mindset that runs through this movement."124 Denne demokratiske tendens kan 

sies å være en arv etter den bevegelse som med Emerson begynte å gjøre seg gjeldende i 

USA. Som Schmidt skriver: "A spirituality of seeking grew luxuriantly in American culture in 

the century after Emerson's self-portrait as an 'endless seeker.'"125 Veksten i kontemplativ 

spiritualitet både i det nittende århundre og i dag, må sees i sammenheng med denne religiøse 

søken. Den gang førte den til en "peculiarly American conversation" mellom mennesker fra et 

bredt spekter av religiøse tradisjoner, en samtale som hadde meditasjon som et av sine 

hovedtema. Og i dag ser vi, i det fenomen Forman kaller "the grassroots spiritual movement," 

at den åndelige søken igjen gjør seg gjeldende tverreligiøst og i økende grad dreier seg rundt 

kontemplativ spiritualitet. Denne massebevegelse viser nødvendigheten av å begynne å 

betrakte kontemplativ spiritualitet som noe mer enn et marginalt fenomen. Bevegelsens 

tverreligiøse karakter bør også være en indikasjon på at vi nettopp i den kontemplativ 

spiritualitet kan finne et framtidig møtested for interreligiøs dialog, i det Wayne Teasdale 

kaller "interspiritualitet."

4. Mystikkteoretiske betraktninger

4.1 Den tidlige mystikkforskningen

"Since this book first appeared," skrev Evelyn Underhill i forordet til den tolvte utgaven av 

123 Forman 2004: 102
124 Forman 2004: 27
125 Schmidt 2005: 265
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boken Mysticism i 1930, "the study of mysticism [...] has been almost completely 

transformed. From being regarded, whether critically or favourably, as a byway of religion, it 

is now more and more generally accepted by theologians, philosophers and psychologists, as  

representing in its intensive form the essential religious experience of man."126 Mystisk 

erfaring ble i økende grad sett på som selve den religiøse grunnerfaring. Som jeg viste i 

forrige kapittel, er denne subjektivt-kontemplative dreining et framtredende trekk ved religion 

i USA i siste halvdel av det nittende århundre. Med Varieties of Religious Experience fra 1902 

legger William James mye av grunnlaget for den vitenskapelige utforskningen av mystikk. 

Her skrev han, i tråd med rådende oppfatning: "One may say truly, I think, that personal 

religious experience has its root and centre in mystical states of consciousness."127 

James sin vurdering av mystikk som religiøs grunnerfaring er ikke enestående, men 

han har likevel blitt stående som den fremste pioneren i mystikkforskning. Et av hans bidrag 

er hans identifisering av fellestrekk ved mystisk erfaring. De fremste kjennetegnene var slik 

erfarings uutsigelighet (ineffability) og den kvalitet av viten (noetic quality) som hefter ved 

den, mente han. Om den "noetiske" kvaliteten skriver han: 

Although so similar to states of feeling, mystical states seem to those who experience 
them to  be  also  states  of  knowledge.  They are  states  of  insight  into  depths  of  truth 
unplumbed  by  the  discursive  intellect.  They  are  illuminations,  revelations,  full  of 
significance and importance, all inarticulate though they remain; and as a rule they carry 
with them a curious sense of authority for after-time.128

Mystisk erfaring oppleves altså av subjektet å gi innsikt i en sannhet som intellektet ikke er i 

stand til å nå. Dette speiler også mystikernes egen forståelse. Wayne Teasdale sier: "Mystical, 

or contemplative, awareness [...] presents us with the Real, and nothing is more certain than 

this knowledge – this intense, all-encompassing awareness. It is a very subtle form of 

knowing. It has an existential character that cannot be expressed in language, concepts, 

images, or any of the usual means we employ to explain what we know. It is a living, 

vivifying Presence."129 I tillegg til disse to hovedkjennetegnene mente James at mystisk 

erfaring var karakterisert ved at den var flyktig (transient) – at den ikke var noe man hadde 

permanent tilgang til – og til sist at den var karakterisert ved passivitet, ved at den oppleves 

som noe som kommer til en, noe som ikke oppleves å være et resultat av egne handlinger.

Etter James og Underhill ble Rudolf Otto, R.C. Zaehner, James Pratt og Walter Stace 

framtredende stemmer innen den framvoksende mystikkforskningen. De har alle med et 

126  Underhill 1999: vii, min utheving
127 James 1987: 342
128 James 1987: 343
129 Teasdale 2002: 200
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senere begrep blitt karakterisert som "perennialister," et begrep som henspeiler på deres syn 

på mystisk erfaring som "evig" (perennial), eller grunnleggende lik i ulike epoker, religioner 

og kulturer. 130 Filosofen Richard L. Franklin oppsummerer denne '"klassiske" 

mystikforståelsen slik: "The classic approach to mysticism emphasizes its unity. It points to 

striking parallels in the language used by mystics from different cultures who were unknown 

to each other and concludes that they describe the same experience. Hence, it presents 

mysticism as involving a state of consciousness found in virtually all religions, recognizably 

the same in each, and acknowledged by those who have the eyes to see as the highest goal of 

the religious quest."131 

Mot slutten av det nittende århundre var mystikk i følge Leigh Eric Schmidt blitt et 

viktig begrep i amerikansk religiøs diskurs. Mystikk og kontemplativ spiritualitet ble også 

gjenstand for en betydelig populær interessse. Jan-Erik Ebbestad Hansen sier at det som 

skjedde på begynnelsen av 1900-tallet kan karakteriseres som en "mystikk-boom" der 

mystikken ble kjent for en bredere offentlighet.132 Denne situasjonen gjenspeiles i det faktum 

at W.R. Inge i 1899 kunne identifisere ikke mindre enn tjueseks ulike betydninger av ordet 

innenfor en spesifikt kristen kontekst.133 At begrepet var blitt viktig, betød med andre ord ikke 

at det hadde noen entydig referanse. Dette setter oss kanskje lettere i stand til å se hvor viktig 

William James sitt arbeid ble for den framvoksende mystikkforskningen. Både for 

akademikere og den interesserte leser var det, i følge Ebbestad Hansen, "særlig forståelsen av 

mystikken som religionen i religionene som fascinerte og provoserte."134 Den som kanskje 

bidro mest til å gjøre dette synet på mystikk allment kjent, var Aldous Huxley, som i boken 

The perennial philosophy fra 1946 pekte på fellestrekk mellom mystisk orienterte skoler på 

tvers av religionsgrensene. Huxley viste til en felles metafysikk, psykologi og etikk: en 

metafysikk som "erkjenner en guddommelig virkelighet bak tingenes, livets og sjelens 

verden"; en psykologi som "finner noe i sjelen som er beslektet, ja identisk med den 

guddommelige virkelighet" og en etikk som "setter erkjennelsen av alt værendes iboende og 

transcendente årsak som menneskets evige mål."135 

4.2 Konstruktivistisk mystikkteori

I flere tiår syntes det nærmest selvinnlysende at mystisk erfaring var det religiøse 

130 Forman 1998: 3, Ebbestad Hansen 2005: xxvii, Johansson 1999: 177
131 Franklin 1998: 231
132 Ebbestad Hansen 2005: xxvi
133 Hood 2003: 33
134 Ebbestad Hansen 2005: xxx
135 Sitert i Ebbestad Hansen 2005: xxx
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grunnfenomen og at slik erfaring hadde vesentlige transkulturelle kjennetegn. Fra slutten av 

1970-tallet kom imidlertid en ny generasjon mystikkforskere på banen og anklagde tidligere 

storheter for manglende innsikt i hvordan vår erfaring formes av det vi bringer med oss til 

erfaringen. Denne konstruktivistiske orienteringen har spesielt fått sitt uttrykk i to bøker som 

Steven Katz har redigert og bidratt til, og Katz selv må kunne sies å være den fremste 

eksponenten for en konstruktivistisk tilnærming til mystikk. Konstruktivisme er det syn at vår 

virkelighet formes ("konstrueres") av de sammenhenger vi inngår i: Vår språklige og 

kulturelle kontekst er konstitutiv for den virkelighet vi opplever. Konstruktivismen er tuftet på 

erfaringer gjort i fag som psykologi og sosialantropologi, og ble ikke minst systematisert  av 

Peter Berger og Thomas Luckmann i boken The Social Construction of Reality fra 1966. 

Konstruktivismen kan kalles en post-moderne epistemologi som direkte undergraver 

modernitetens tro på objektive og universelle sannheter. En konsekvens av konstruktivismens 

framvekst har vært at mange av de ting man tidligere tok for å være universelt gitte størrelser, 

nå anerkjennes å være sosialt og historisk formet, og dermed også forskjellige fra kultur til 

kultur. Med Katz ser man altså den samme type kritikk rettet mot en perennialistisk 

mystikkforståelse.

Disse mystikkforskerne påpeker at man i den klassiske mystikkforståelsen har operert 

med et skille mellom en fopprinnelig mystisk erfaring og den senere fortolkning og 

beskrivelse av denne erfaringen. Ved å holde disse to atskilt, kunne man hevde at ulikheter i 

beskrivelsene mystikere i mellom, kun skyldtes et språklig valg a posteriori, og ikke 

forskjeller i selve den mystiske erfaring. De konstruktivistiske mystikkforskerne sier at dette 

er en epistemologi som er uholdbar. Jan-Erik Ebbestad Hansen oppsummerer den 

konstruktivistiske innvending slik: 

All erfaring er bestemt av den historiske og kulturelle sammenhengen individet står i. Det 
vil  derfor  være  et  komplisert  nett  av  forutsetninger  som  inngår  i  formingen  eller 
konstruksjonen  av  erfaringen:  erindringsbrokker,  begreper,  forestillinger,språk  og  ikke 
minst forventninger om hva som kommer til å skje. Erfaringen er derfor ikke "ren," men 
en konstruksjon.136 

Steven Katz, som altså har blitt stående som den fremste representant for den 

konstruktivistiske orienteringen, bestrider påstanden om at mystisk erfaring er en direkte 

erfaring av en høyere, guddommelig virkelighet, og sier at mystisk erfaring, som all annen 

menneskelig erfaring, er "konstruert." Hans grunnleggende antakelse oppsummerers i 

følgende påstand: "There are NO pure (i.e. unmediated) experiences."137   

Mot det han kaller "the prevailing scholarly view" framholder Katz at "we must 
136 Ebbestad Hansen 2005: xxxi
137 Katz 1983: 4

38



recognize that a right understanding of mysticism is not just a question of studying the reports 

of the mystic after the experiential event but also of acknowledging that the experience itself, 

as well as the form in which it is reported, is shaped by concepts which the mystic brings to, 

and which shape, his experience."138 Både mystikerens beskrivelse av sin erfaring og selve 

den mystiske erfaring, er formet av de begreper som mystikeren bringer med seg til 

erfaringen, sier Katz. Han forsøker i artikkelen "The 'conservative' character of mysticism" å 

vise at beskrivelser av slike erfaringer ofte bygger opp under allerede etablerte dogmer. Dette 

står i kontrast til den utbredte oppfatning at mystikeren typisk er radikal i sin teologi og i 

opposisjon til de etablerte religiøse institusjoner. 

I tillegg til at Katz anser mystisk erfaring for i avgjørende grad å være formet av den 

religiøse konteksten den oppstår i, mener han altså at mystikerens beskrevne erfaringer har en 

"konservativ" karakter. Han skriver at "even when mystics seem to proclaim innovations of 

doctrine or practice, the relationship of mystics of the various traditions to the sources of 

authority and legitimacy in those traditions is, in character and function, less anarchic or 

revolutionary than conservative."139 Katz påpeker at selv om mystikere påviselig har kommet 

med kreativ eksegese av hellige tekster, så er radikaliteteten i den "mystiske hermeneutikk" i 

seg selv en konservativ faktor. For når mystikere anvender allegoriske og symbolske lesninger 

av hellige tekster, så er det utfra en forutsetning om at disse tekstene faktisk inneholder den 

sannhet og autoritet som tradisjonen hevder. Hvis ikke det var slik, hevder Katz, hadde man 

ikke trengt å bry seg med allegori, men kunne simpelthen ha forkastet tekstene til fordel for 

den nye og høyere sannhet som den mystiske erfaring har åpenbart. "But, in fact," skriver han, 

"there is no displacement of scripture; there is only 're-interpretation'. Through this 're-

interpretation' the extant spiritual classics are shown to teach the very doctrines revealed anew 

to the mystic. Thus, the community is seen to have been all the time in possession of the 'truth' 

revealed a second time to the  contemporary initiate. In this way the mystical hermeneutic 

reinforces, even exaggerates, the significance of canonical texts to a degree unheard of in the 

non-mystical hermeneutical tradition."140 I motsetning til en mer tradisjonell forståelse av 

mystikere som radikale, framstår de hos Katz nærmest som erkekonservative, som noen som 

for enhver pris skal gi tradisjonen rett, selv om det innebærer å måtte anvende allegoriske 

lesninger på tekststeder som vanligvis leses bokstavelig.

En åpenbar innvending mot Katz' påstand om at man kunne ha kvittet seg med 

tekstene dersom man ikke fant at de inneholdt autoritativ sannhet, vil være å vise til den 
138 Katz 1983: 4
139 Katz 1983: 23
140 Katz 1983: 30
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brutale skjebne som i store deler av menneskenes historie har ventet dem som brøt med den 

religiøse ortodoksi. Nytolkingen av egen tradisjons tekster kan med like stort krav på 

gyldighet sees som et didaktisk virkemiddel anvendt av mystikeren for å undervise andre i 

den sannhet deres egne mystiske erfaringer har åpenbart: Man gjør bruk av et foreliggende 

språk for å introdusere noe som er radikalt nytt. Forskning utført av Diane Jonte-Pace viser 

nettopp mystikeres store evne til å gjøre kreativt bruk av en foreliggende uttrykksform i 

undervisningshensikt, noe som vil kunne sies å underbygge dette poenget.141 Katz sin 

beskrivelse av mystikere som konservative, synes heller ikke å ha fått solid feste. Blant annet 

skriver religionspsykologene Jacob Belzen og Antoon Geels: "Within their religious traditions 

mystics not infrequently are regarded as radicals, drawing on the profound consequences of 

their personal, intense, transforming experiences."142 

Men selv om man skulle forkaste Katz' sin konservative tolkning av mystikken, 

gjenstår hans epistemologiske argument. Han hevder at hver tradisjon har sine innebygde 

forventninger til den mystiske erfaring. Alle kristne mystikere, sier Katz, forutsetter et 

"ontologisk skjelett" som han sammenfatter slik: Det fins en personlig Gud som har skapt 

verden. Menneskene er hans skapninger, sammen med hele verden og alt i den. Verden og 

menneskene er fremmedgjort fra Gud som et resultat av arvesynden. Gud har gjennom Kristus 

gitt menneskene middelet til å overvinne fremmedgjortheten. Deretter sier han: "The human 

soul is capable of responding to this mediation because it is created by the Divine Being, 

incorporates the Divine, or is (depending on the technicalities of the different thinkers) Divine 

in itself."143 Dette grunnleggende skjema predisponerer kristne mystikere til en bestemt type 

mystisk erfaring, sier Katz. De har særegne kristne erfaringer, av Jesus, Maria og 

treenighetens mysterium. Andre tradisjoner har sine erfaringer: 

In the East Buddhists reach their goal, set by their ontology of anitya (impermanence) and 
suffering, of impersonal, stateless attributeless, nirvana or satori, while Hindus affirm that 
Atman is  Brahman,  as they were taught from the onset of their mystical quest by the 
ruling metaphysical presuppositions of the Hindu schools whether dualist or monist.144

Hos Katz finner vi altså en tydelig formulering av mystisk erfarings inkommensurabilitet. Den 

mystiske erfaring er heldt og holdent formet av de metafysiske antakelser som ligger til grunn 

for religionen. Katz sier videre at den mystiske erfaring modelleres på historiske forbilder, 

som videre forsterker dens konservative karakter.145

141 Jonte-Pace 1998. De mystikerne, eller "spiritual masters," det dreier seg om, er en hindu swami, apache-shamaner 
og buddhistiske vipassana-meditanter.

142 Belzen og Geels 2003: 9
143 Katz 1983: 33
144 Katz 1983: 40
145 Katz 1983: 43 - 50
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4.3 Dekontekstualisme i mystikkforskningen

Den konstruktivistiske mystikkforståelsen har ikke fått stå uimotsagt. Robert Forman, Arthur 

Deikman og Richard Franklin er noen av dem som har tatt til orde for det som kan kalles en 

"dekontekstualisme" i tolkningen av mystisk erfaring. Disse forskerne mener å finne bevis for 

at det faktisk forekommer en type mystisk erfaring som er lik på tvers av religiøse tradisjoner. 

Dette er en "formløs mystikk," som Forman identifiserer som en ren bevissthetserfaring, det 

han betegner som en "pure consciousness event" (PCE).146 Han skriver: "The claim that 

mysticism is an encounter with consciousness itself is surprisingly common in a wide range of 

mystical traditions."147 For å forstå hva denne erfaringen innebærer, sier Forman, må man 

legge til side konstruktivismens epistemologi. I stedet for "konstruksjon," hevder han at den 

operative prosess i slik mystisk erfaring er "dekontekstualisering": "Though the content of our 

minds is no doubdt profoundly different, in order to gain a PCE we must all be able to 

temporarily let go of the contents of our own minds"148 Forman refererer primært til kristen 

tradisjon, og viser hvordan Meister Eckhart, Pseudo-Dionysios og den engelske klassikeren 

The Cloud of Unknowing alle beskriver en slik dekontekstualiserende prosess.149 

Også Richard Franklin påpeker at "a central feature of all but borderline cases [of 

mysticism] is a certain turning inward, a stilling of the ordinary activity of the mind."150 Det 

hevdes altså at en kontemplativ prosess som kjennetegnes ved at sinnets vanlige aktiviteter 

faller til ro, er en sentral bestanddel i mystisk erfaring. Dette gir en indikasjon om at den beste 

måten å forstå en formløs mystisk erfaring, er gjennom det Franklin kaller en "forgetting 

model."151  De grunnleggende prosessene som er involvert i en "pure consciousness event" 

sies med dette å være en dekonstruering heller enn en konstruering. Når oppmerksomheten 

rettes innad mot bevisstheten som sådan, transcenderes konseptualisering og mentale 

prosesser. Franklin sier: "It seems that [...] mystics in many different traditions do describe or 

prescribe a putting aside of ordinary mediated experience to achieve a complete stilling of the 

mind."152 Arthur Deikman er i overensstemmelse med Forman og Franklin, men foretrekker å 

kalle fenomenet "desautomatisering" (deautomatization).153 Det som er vesentlig er ikke 

benevnelsen, men at begge begrepene knytter an til meditative teknikker som teknikker for 

146 Formans mystikkdefinisjon ekskluderer visjonære og "ekstatiske" erfaringer.
147 Forman 1998: 12
148 Forman  1998: 27
149 Forman 1990: 31
150 Franklin 1990:289
151 Franklin 1990:295
152 Franklin 1990:295
153 Forman 1990, Deikman 2000
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transcendering av tenkningen, metoder for å gå bakenfor det kognitive, bakenfor det kjente. 

At dette er en prosess som er vesentlig for den mystiske erfaring, er noe konstruktivistene 

ikke har innsett betydningen av, vil disse forfatterne hevde.

Det framstår i denne forbindelse som interessant at både Forman, Deikman og 

Franklin – som alle tar til orde for en dekontekstuell mystikkforståelse – bekjenner å ha hatt 

en fast meditasjonspraksis gjennom mange år. Forman har praktisert transcendental 

meditasjon i over tjue år, Deikman har vært involvert i zen-buddhisme og sufisme, mens 

Franklin skriver: "My views have two sources. Partly they are an intellectual interpretation of 

what I have heard or read. But partly they are based on my own small experience of 

nonseparateness, which has come from practices in different traditions that are not often 

combined. These sources, as always, interact; understanding encourages deeper experience, 

and experience suggests further insight."154 

Etter å ha argumentert for sin dekontekstuelle mystikkforståelse, hevder Robert 

Forman at "the real reason perennialism came into disfavor was greater than any individual 

arguments: the underlying cause was the broad paradigm shift in the humanities and social 

sciences toward constructivism."155 Forman anerkjenner konstruktivismens innsikter, men 

hevder at denne epistemologien har begrensninger i anvendelsesområde. Han spør: "Is this 

broad constructivist picture of things plausibly and convincingly applied to mysticism?"156 

Hans eget svar er et tydelig nei: Mystikk er nettopp det område hvor denne teorien viser sin 

begrensning, fordi mystisk erfaring er grunnleggende forskjellig fra "vanlig" erfaring ved at 

den er en ren bevissthetserfaring. Det finnes ikke noe bevissthetsinnhold som kan være 

konstruert. Mystisk erfaring er derfor ulik annen menneskelig erfaring ved at den ikke 

"konstrueres," men representerer en direkte erfaring av ren bevissthet. Forman skriver at 

"religious doctrines, images, words, thoughts, or what have you, serve no function in the PCE 

and must be forgotten, transcended utterly. In short , to temporarily forget everything includes 

forgetting even the very belief system which may have led to that forgetting."157 

Likevel vil ikke dekontekstualistene benekte at den språklige, kulturelle og religiøse 

konteksten spiller inn i den senere fortolkningen av mystiske erfaringer, også av en "pure 

consciousness event." Sannsynligvis vil en mystisk erfaring tolkes i de kategorier som finnes i 

ens egen religiøse tradisjon, men erfaringen kan også resultere i en nytolkning av denne 

tradisjonen og noen ganger i helt nye formuleringer. Uansett er erfaringen i seg selv 

154 Franklin 1998: 243
155 Forman 1990: 4
156 Forman 1990: 5
157 Forman 1990: 39
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grunnleggende "tom," fordi bevissthet som sådan ikke er et objekt men den ultimate 

subjektivitet. Dette innebærer at den mystiske erfaring er vesentlig knyttet til vår identitet. 

Bevissthet er noe annet enn det vi er oss bevisst: tanker, følelser, bilder, fornemmelser, begjær 

og minner. Alle disse framtrer for vår bevissthet. Bevissthet er dermed det "rom" som alle 

slike indre fenomenene manifesteres i. Jeg er bevisst alle disse fenomenene; de oppstår og 

forsvinner igjen. Men jeg forsvinner ikke. Alle disse fenomenene registreres av den samme 

bevissthet, og jeg er denne bevisstheten. "Jeg" er den som observerer, ikke det observerte. 

Arthur Deikman hevder at man i psykologibøker sjelden finner bevissthet behandlet som et 

separat fenomen, men derimot som oftest sammenblandes med "one type of content or 

another." Videre skriver han: "After Husserl, nearly all modern Western philosophical 

approaches to the nature of mind and its relation to the body fail to recognize that 

introspection reveals 'I' to be identical to awareness."158 Dette kan også sies å være vår egen 

levde feilslutning: vi identifiserer oss med bevissthetsinnholdet – for eksempel en historie om 

oss selv – heller enn med den bevissthet som er vår dypeste subjektivitet. Men bevisstheten er 

likefullt alltid der, og nettopp derfor kan Forman hevde at mystikk er en "innate capacity": 

Den rene bevissthetserfaring er mulig for alle som innehar bevissthet. Og det er også derfor 

Forman beskriver den noetiske kvaliteten i en PCE som "knowledge-by-identity," der man vet  

gjennom å være, hvilket er grunnleggende forskjellig fra vår vanlige måte å erfare på, der et 

subjekt erfarer et objekt. 

Min egen teoretiske og praktiske erfaring med meditasjon taler for at den 

dekontekstuelle tilnærmingen til mystisk erfaring har noe for seg. Jeg vil derfor presentere en 

grunnforståelse av kontemplativ praksis som gir et utgangspunkt for forståelsen av slik 

praksis som dekontekstualiserende. Det gir også en plattform for den mer utdypende samtalen 

om kjernen i den kontemplative prosess og om mystikkens antropologi, som et knippe 

kontemplative autoriteter vil føre i neste kapittel.

4.4 To typer meditasjon

"Kontemplasjon" og "meditasjon" kan ha noe ulik og tradisjonsspesifikk betydning. Her vil 

jeg imidlertid bruke dem som synonymer hvis ikke annet er indikert, samtidig som jeg ønsker 

å differensiere mellom to ulike grunnformer for meditasjon: Det kan generelt være 

hensiktsmessig å skille mellom meditasjonsformer som anvender konsentrert oppmerksomhet 

og de som vektlegger en hvilende tilstedeværelse. Der den første typen kan forstås som aktiv 

(man retter aktivt oppmerksomheten mot et objekt), er den andre passivt betraktende. Felles 

158 Deikman: "I = Awareness."
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for dem begge er imidlertid at de er metoder for å skape en distanse til tenkningen, til sinnets 

prossesser. 

Meditasjon som har et bestemt fokus for oppmerksomheten kan også kalles 

"objektmeditasjon." Dette er meditative teknikker der man gjennom et eksklusivt fokus på et 

objekt eller en prosess, søker å nå fram til en samtidig erfaring av indre stillhet. Eksempler på 

slike teknikker vil være den østkirkelige Jesus-bønn, mantrameditasjon som TM og 

visualiseringsmeditasjon. Forman refererer til et forskningsprosjekt om meditasjon der det ble 

konkludert: "Almost any process or object seems usable and has probably been used. The 

specific object of meditation [...] is much less important than maintaining the object as the 

single focus of awareness over a long period of time."159 Det er den vedvarende konsentrerte 

oppmerksomheten som er avgjørende, ikke hva man fokuserer på. Dette er fordi det samme 

resultatet – et stille sinn – produseres uavhengig av hvilket objekt man fokuserer på. Det er 

med andre ord selve den konsentrerte oppmerksomhet som er vesentlig for resultatet. 

Svein Myreng, som fram til sin død i 2007 var buddhistisk meditasjonslærer i Oslo, 

bestrider imidlertid dette synet. I artikkelen "Zen, innsiktsmeditasjon og Acem-meditasjon" 

hevder han at det ikke er likegyldig hva man bruker som samlingspunkt for 

oppmerksomheten. Han skriver: 

Selv om buddhismen opererer med mange forskjellige objekter, er pusten det vanligste og 
viktigste.  I  zen  og  innsiktsmeditasjon  legger  man  også  stor  oppmerksomhet  på 
kroppsbevissthet og kroppsholdning. Pusten er spesielt verdifull fordi den ikke er noe vi 
trenger å lage; den er der uansett. Vi kan legge all vår oppmerksomhet i å se det som 
faktisk skjer.160

Å bruke pusten som fokus for oppmerksomheten innebærer altså mindre grad av "gjøren": 

Man kan registrere en prosess som allerede er der, heller enn å aktivt produsere ord eller indre 

lyd (som i mantrameditasjon eller Jesus-bønn), eller et indre bilde (som i 

visualiseringsmeditasjon). Den indre distanse man ønsker å kultivere, sies altså å inntreffe 

lettere jo mindre man gjør aktivt bruk av sinnets krefter.161

Med sin påpekning viser Myreng over i den andre hovedformen for meditasjon, som 

av noen kalles for "objektløs" meditasjon. Den objektløse meditasjon sies i flere tradisjoner å 

være den høyeste form, men de to utelukker ikke hverandre. De kan sågar godt kombineres i 

en og samme meditasjonsøkt, slik Myreng beskriver her:

I  buddhistisk  meditasjon  bruker  begynnere  iblant  å  telle  pusten  for  å  styrke 
konsentrasjonen, eller man kan bruke ord som "inn - ut", koblet sammen med pusten. 

159 Forman 1990: 37, min utheving
160 Myreng. "Zen, innsiktsmeditasjon og Acem-meditasjon"
161 En relevant parallell kan være formaningen i den zen-buddhistiske klassikeren Hsin hsin ming om at det å "bruke 

sinnet til å søke sinnet" er en "gigantisk misforståelse."
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Disse hjelpemidlene - som kanskje likner et mantra eller en metodelyd - bidrar til å samle 
sinnet,  men de overdøver også de mer subtile aktiviteter i sinnet.  Derfor er det best å 
slippe taket i dem og bare være hos sansningen av pusten når vi har nådd en viss grad av 
ro. Når vi opplever tilstander av dyp stillhet og tilstedeværelse, blir pusten svært fin, og 
den fine pusten fordyper roen. Vi kommer over i en tilstand der det er mulig bare å være, 
klart våken.162

Det er en slags trinnvis prossess der man kan bruke metoder underveis, men der målet er 

"bare å være, klart våken." Til sist skal man ikke engang fokusere på pusten, ettersom dette 

innebærer en innsnevring av oppmerksomheten og en subtil aktivitet, men hvile som "ren" 

oppmerksomhet.

Også Thomas Keatings "centering prayer" opererer i grenselandet mellom det jeg her 

har kalt objektmeditasjon og objektløs meditasjon. Keating selv bruker betegnelsene bønn og 

kontemplasjon – der sistnevnte også kalles "pure prayer" – om denne teknikken, og han 

hevder at det tidligere i kristen tradisjon ikke var noen skarp avgrensing mellom de ulike 

typene bønn. I stedet kunne man gå uanstrengt fra affektiv bønn med ord til lectio divina til 

ordløs kontemplasjon. Han sier: "We should communicate with God on every level of our 

being: with our lips, our bodies, our imaginations, our emotions, our minds, our intuitive 

faculties, and our silence. Centering prayer is only one rung on the ladder. It is a way of 

giving God a chance to speak to us."163 Han gir likevel andre steder klart uttrykk for at han 

anser den ordløse kontemplasjonen for den viktigste måten å be på.

Omar Nybråten, som er prest i Emmaus, vektlegger i likhet med Myreng at 

objektmeditasjon kan sees som et forstadie til objektløs meditasjon. I en artikkel om kristen 

dypmeditasjon beskriver han den organiske utviklingen gjennom det han kaller tre stadier av 

bønn. Det første stadiet er bønn med ord, slik de fleste av oss lærte i barndommen. Man kan si 

at det diskursive intellekt her er aktivt. Det andre nivået består av objektmeditasjon, for 

eksempel i form av meditativ lesning av et skriftsted, repetering av et ord, eller fokusering på 

et indre eller ytre bilde. Nybråten bruker et brennende stearinlys som eksempel på objekt.(?) 

Det tredje stadiet er så den ordløse og bildeløse bønnen, som med et annet ord er objektløs 

meditasjon. Om denne sier Nybraaten: "I en slik dybde, i en slik kontemplativ tilstand, er vi 

bortenfor ordene, bakenfor bildene. Da er vi i en stillhet uten begreper. Da er vi i en tilstand 

hvor vi bare er, hvor vi erfarer det gudmmelige i stillheten – silentium mysticum."164 Det kan 

synes som det er enighet blant kontemplative forfattere i ulike tradisjoner at den objektløse 

meditasjon er den mest avanserte formen for meditasjon. 

Vi husker at Robert Forman opererte med et mystikkbegrep som tok utgangspunkt i en 
162 Myreng. "Zen, innsiktsmeditasjon og Acem-meditasjon"
163 Keating 2006: 90
164 Nybraaten 2000: 76
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ren bevissthetserfaring; som faktisk ekskluderte "visionary experience" fra mystikken. Med 

henvisning til skillet mellom objektmeditasjon og objektløs meditasjon, kunne man også tale 

om at det finnes mystiske erfaring som tar et objekt og mystiske erfaringer som er objektløse. 

De mystiske tradisjonenes tekster viser oss at religiøse visjoner som en hovedregel er "i 

overensstemmelse med" mystikerens religion: en kristen vil kunne ha en visjon av Kristus og 

en hindu av Krishna, men ikke motsatt.  Slik "objektmystikk" vil involvere bildedannelse, og 

følgelig også "konstruksjon," en "pure consciousness event" derimot er objektløs og dermed 

befridd fra alle kontekster.

5. Mystikkens stemme

One who practices inner silence has the quality of being thoroughly present here and  
now. If the divine presence is going to manifest, it will do so now in the present moment,  
not yesterday or tomorrow, and we are apt to miss the still, small voice if our minds are 
endlessly chattering about the past and the future. - Daniel Seeger165

"Mystikken  set  oss  på  spor  av  gudserfaringar  som  både  samlar  og  skiljer  på  tvers  av 

religionsgrensene," skriver Oddbjørn Leirvik.166 Han viser til  at  sufismen i  mange av sine 

utgaver  er  relativt  ortodoks,  mens den i  andre utgaver  "trugar  dei  ortodokse grensemerka 

mellom guddommeleg og menneskeleg."167 Det mest berømte eksempelet på det sistnevnte er 

Al-Halajj sin ytring Ana al-haqq – "Jeg er sannheten" – som framstår som like kjettersk for 

islam som Jesu  guddommelighet  var  for  jøder.  Også  den  kristne  mystikken  har  et  bredt 

spekter  av  beskrivelser,  som  reflekterer  ulike  gudserfaringer.  Og  det  var  nettopp  dette 

mangfoldet  som  hos  Steven  Katz  ble  tatt  til  inntekt  for  hans  mystikkteoretiske 

konstruktivisme.

Mens mystikkens historie viser et tydelig mangfold, kan det være verdifullt å diskutere 

hvorvidt det finnes kriterier for å "gradere" mystisk erfaring, for å si at noen gudserfaringer er 

mer autentiske enn andre. Katz gjør, i god postmoderne ånd, selvsagt ikke det. Han påviser 

forskjellighet, men spørsmålet om hvilken av disse ulike mystiske erfaringene som skulle 

være mest "sann" dukker ikke opp for Katz. Hele hans poeng er nettopp at erfaringen er 

konstruert av forutgående språk og tro. Den mystiske erfaring vil derfor reflektere den 

tradisjon den springer ut fra uten at den objektivt sett kan være verken sann eller usann. 

Likevel er lærere både i kristen tradisjon og i østlige religioner påpasselige med å sondere 

mellom det som har virkelig verdi i det kontemplative liv og fenomener som befinner seg i 

165 Seeger 2002: 20
166 Leirvik 1998: 51
167 Leirvik 1998: 51
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periferien heller enn i sentrum av mystikken. Som vi så, utelukket Forman visjoner og 

audisjoner fra sin mystikkdefinisjon og fokuserte på "pure consciousness events," som en type 

mystisk erfaring som påviselig forekommer på tvers av tradisjoner. Det er mulig å postulere at 

denne type mystisk erfaring – fordi den forekommer universelt og dens "innhold" ikke er 

kulturelt konstruert – viser til noe som er dypere enn visjonære erfaringer. Vi kan derfor 

tentativt snakke om at dette utgjør en sannere mystikk, noe jeg i det følgende vil 

sannsynliggjøre med henvisning til kristen og buddhistisk tradisjon.

Visjoner og audisjoner har forekommet i rikt monn i den kristne mystiske tradisjon, 

med framtredende eksempler som Teresa av Avila og Johannes av Korset. I buddhismen har 

denne type erfaringer spilt liten rolle historisk, og man har en tradisjon for å betrakte dem med 

skepsis – som noe som kan villede og forføre heller enn assistere en på den åndelige vei. 

Historien om hvordan Siddhartha Gautama ble forsøkt stoppet på sin vei mot opplysning av 

demon-herskeren Mara, er ur-eksempelet. Det fortelles at verken skremmende eller fristende 

visjoner kunne få Siddhartha til å vike fra den rene kontemplasjon, og da Mara så måtte gi 

tapt og Siddhartha ved morgengry neste dag åpnet øynene og så Venus stige på himmelen, 

fikk han sitt åndelige gjennombrudd, sin endelige  oppvåkning. Denne beretningen uttrykker, 

tror jeg det vil være riktig å si, den paradigmatiske buddhistiske innstillingen til visjoner som 

avsporinger fra den rette meditasjon.168 

I zen-buddhistisk tradisjon kalles visjoner og beslektede fenomener for makyo, et 

japansk ord som kan oversettes med "djevelsk fenomen." The Shambhala dictionary of  

Buddhism and Zen sier følgende om dette begrepet: "Makyo are deceptive appearances and 

feelings that can arise in the practice of zazen [sitting meditation]. These phenomena include 

visual hallucinations as well as hallucinations involving the other senses, such as sounds, 

odors, etc., also prophetic visions, involuntary movements, and, rarely, even levitation. All 

these phenomena, whether frightening or seductive, are not "diabolic" so long as the 

practitioner pays them no heed and continues undistracted in his or her practice."169  Den 

grunnleggende forståelsen er at alle objekter som framtrer for bevisstheten, er flyktige 

manifestasjoner. Hvis man fokuserer på dem og tar dem for virkelighet, vil de føre en på 

villspor. En visjon er derfor ikke annerledes enn en tanke: begge er de fenomener som oppstår 

i bevisstheten og forsvinner igjen. De er grunnleggende uten substans. Det er selvsagt 

vesentlig at en visjonær opplevelse vil ha mye større "overtalelseskraft" enn en tanke, som 
168 Vajrayana-buddhismen bruker et større spekter av meditasjonsteknikker, der også visualisering spiller en rolle. Om 

dette har noe å si for vurderingen av visjoner, er et spørsmål som befinner seg utenfor mitt kompetanseområde. Jeg 
får derfor si at vajrayana-buddhismen muligens utgjør et unntak fra den generelle holdningen til visjoner og andre 
ekstraordinære åndelige fenomener i buddhismen.

169 Fischer-Schreiber et al 1991: 138
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man gjennom år med meditasjon har trent seg opp til å ikke gripe fatt i. Og nettopp derfor 

advares det også så sterkt mot dem. I en beretning fra zen-tradisjonen kommer munken 

henrykt løpende til mesteren og forteller at han har hatt en visjon av buddha. Mesteren svarer 

rolig og forsikrer ham: "Hvis du bare fortsetter å meditere, så vil den forsvinne."

Til tross for at flere av historiens kjente kristne mystikere hadde gjentatte og sterke 

visjonære opplevelser, hevder Thomas Keating at den kristne tradisjon har "consistently 

counseled avoiding extraordinary gifts whenever possible because it is difficult to remain 

humble for someone who has them."170 Som i buddhismen finner man et opplysende eksempel 

i den tidligste tradisjonen, i historien om Jesus som etter å ha fastet i førti døgn blir fristet av 

djevelen (Matt 4:1-11). Jesus motstod djevelens forsøk på å få ham til å opphøye seg selv, og 

hans målrettethet førte til slutt til at "engler kom og tjente ham." Vi finner altså i begge 

tradisjonene historier der det nettopp er kraftige ekstraordinære opplevelser som utgjør et siste 

hinder, der det åndelige gjennombrudd kommer først etter at disse fenomenene har blitt 

motstått. Keating skriver: "Unusual physiological or psychic powers appear to be innate 

human capacities that can be developed by practicing certain disciplines. But they have 

nothing to do with holiness or the growth of our relationship to God. To regard them as a sign 

of great spiritual development is a mistake."171 Det samme perspektivet vektlegger Anne Hege 

Grung i en artikkel, der hun omtaler "[d]et som kan kalles en 'forfalsket' mystikk - dvs en 

praksis som legger vekt på å søke ekstraordinære åndelige opplevelser, sensasjon, åndelig 

makt framfor den klassiske mystikkens dyder som ydmykhet og overskridende kjærlighet."172 

Sammenfattende kan vi altså si at det både i buddhismen og kristendommen har vært en 

varsomhet overfor visjoner som åndelig erfaring.

Mystikk-teoretikere som Forman, Franklin og Deikman har påpekt at meditativ praksis 

er en metode for dekontekstualisering, mens Katz på sin side har hevdet at mystisk erfaring er 

betydelig formet av tradisjonen. Hvis vi ser denne uoverensstemmelsen i sammenheng med 

spørsmålet om visjoner, framstår det som betydningsfullt at religiøse visjoner så nær som 

alltid opptrer innenfor en religiøs tradisjon og ikke bryter radikalt med denne. For eksempel 

vil en hindu kunne ha en visjon av Krishna og en kristen en visjon av Kristus, men sjelden 

motsatt.173 Dette skulle indikere at Katz har rett når han hevder at mystisk erfaring (som har et 

bevissthetsinnhold) er (i hvert fall delvis) "konstruert." Samtidig er det også et faktum at det 

forekommer mystiske erfaringer som er like på tvers av tradisjonene; det Forman kaller en 

170 Keating 2006: 135
171 Keating 2006: 135
172  Grung: "Mystikk, meditasjon og tverreligiøs dialog"
173 Katz 1983: 51
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"pure consciousness event" og som nettopp er kjennetegnet ved at det ikke finnes noe 

bevissthetsinnhold. Bevisstheten har ingen objekt, men hviler i seg selv. 

5.1 Bakenfor det konstruerte

Selv om vår tenkning og tolkning styres av ubevisste og overindividuelle faktorer, slik 

konstruktivistene har påpekt, er det altså ikke gitt at den samme konstruktivismen har 

uinnskrenket gyldighet på mystikkens område. For hvis vi setter spørsmålet om visjoner til 

side, gjenstår likefullt det faktum at lærere fra de store kontemplative tradisjoner hevder at vi 

gjennom kontemplasjonen åpner opp et annet rom i oss, en åndelig dimensjon som er er 

radikalt forskjellig fra vårt diskursive selv, det selv som alltid er involvert i interne samtaler 

og vurderinger. Flere har sammenlignet forholdet mellom vår tenkning og dette åndelige 

nivået med forholdet mellom bølgene og havet: Bølgene er ikke atskilt fra havet, men er 

heller ikke det som definerer det. Krusningene på overflaten forstyrrer aldri de store dyp, og 

vannets "våthet" er uansett lik både på overflate og dyp. Dette er et bilde som forsøker å 

uttrykke det paradoksale forholdet mellom det åndelige nivå med dets dype ro og sinnets 

konstante bevegelse. Som to sider av en mynt, sies de å være uttrykk for den samme 

virkelighet, men det er først gjennom kontemplativ praksis at de fleste blir kjent med 

"dybdedimensjonen."174

Eckhart Tolle ble med boken The Power of Now vår tids mestselgende kontemplativ-

spirituelle forfatter. Han beskriver et sted den menneskelige tilstand som "lost in thought." 

Med det mener han at vi vanligvis identifiserer oss i så stor grad med våre tanker, følelser og 

ubevisste reaksjonsmønstre, med "bølgene" på overflaten, at vi overhodet ikke er oss bevisst 

at det finnes et annet plan i oss, en dybdedimensjon. I vår tid er det i den engelskspråklige 

litteraturen vanlig å bruke begreper som consciousness og awareness i forsøket på å si noe om 

dette; på norsk: bevissthet og oppmerksomhet. For meningsfullt å kunne anvende disse 

begrepene på de fenomener vi taler om her, er det viktig å klargjøre betydningene. Som Kjell 

Madsen framhever i boka Meditasjonens filosofi, finnes det i vestlig filosofi en grunnleggende 

antakelse om bevissthetens "rettethet," om at bevisstheten alltid har et innhold. Kontemplative 

lærere insisterer på at man må se bevissthet adskilt fra dens innhold. Det mediterende subjekt 

retter sin oppmerksomhet mot selve den bevissthet som registrerer alle objekter, både indre og 

ytre. Madsen skriver: "Bevisstheten eksisterer som ikke-tematisk helhet, tilbaketrukket som 

verdens totalitet. Bevissthet er aspektløshet, formløshet, ikke en del av verden. I denne 
174 Deltakerne i Snowmass Interreligious Dialogue kom fram til åtte "points of agreement" som representantene fra alle 

tradisjoner kunne enes om. I et av disse punktene heter det: "Disciplined practice is essential to the spiritual life" 
Miles-Yepez 2006: xviii
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forstand gir det mening å kalle bevisstheten transcendental."175 I tillegg til en bevissthet om 

ulike objekter, finnes det en erfaring av ren bevissthet, av bevissthet som sådan, av den 

bevissthet som "er aspektløshet, formløshet, ikke en del av verden." Jeg vil nå drøfte hva dette 

innebærer i praksis.

5.2 Kontemplasjon som overgivelse

Den som har et minimum av praktisk kjennskap til kontemplativ spiritualitet vil sannsynligvis 

si seg enig med Forman og andre som poengterer at en type indre avstand til egen tenkning er 

et av resultatene av meditasjon. Imidlertid vil mange også ha gjort seg den erfaring at dette – 

som kan beskrives som en indre stillhet – ikke er hele historien. Det finnes innenfor de ulike 

tradisjonene forskjellige metoder for å bringe den mediterende fram til  den indre stillheten. 

Som nevnt i det mystikkteoretiske kapittelet kan man grunnleggende skille mellom 

"objektmeditasjon," som anvender fokusert oppmerksomhet, og "objektløs meditasjon," som 

baserer seg på avslappet oppmerksomhet. Å kalle en meditasjonsform "objektløs" peker på at 

erfaringen av bevisstheten som sådan, og ikke bevissthetsinnholdet, er primær. Dette sier 

formodentlig noe om det  desautomatiserende eller dekontekstualiserende potensialet: ved å 

være betrakteren av sine egne prosesser bryter man identifikasjonen med dem. Arthur 

Deikman påpeker imidlertid at dette ikke er den eneste, eller engang den viktigste, prosessen i 

meditasjon:

The concept of deautomatization fits the meditation data very well and it encouraged me 
to continue to explore the cognitive basis of mystical activity. To do so, I sought first-hand 
experience  in  the  spiritual  traditions  by participating  in  Zen  Buddhism and,  later,  in 
Sufism. I soon realized that deautomatization was not the only process at work in mystical 
schools. Meditation [...] featured a shift in intention away from controlling and acquiring 
and toward acceptance and observation. [...] Indeed this shift of intention is essential and 
more  fundamentally  important  than  the  results  of  formal  meditation.  A student  can 
meditate for years focused on breathing sensations but if she is inwardly trying to grasp 
enlightenment,  to possess it,  that  acquisitive aim will  lock her into the same form of 
consciousness with which she had begun.176

Deikman sier altså at det i tillegg til desautomatisering – som skjer som en naturlig følge av 

meditativ praksis – også må skje et skifte i intensjon, der man gir slipp på alle føringer på 

virkeligheten. Dette, hevder han, er det essensielle i meditasjonen. Vesentlig er dette ikke en 

teknikk man kan øve på; det er snarere en "ikke-gjøren," en overgivelse. I de forskjellige 

kontemplative tradisjonene finner man ulike meditative praksiser som alle er varianter av 

enten objektmeditasjon eller objektløs meditasjon. Det kan imidlertid synes som den 

kontemplative vei, for å være autentisk, også må inkludere det skifte i intensjon som Deikman 
175 Madsen 2001: 126
176 Deikman 2000: 78
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taler om. I følge erfarne lærere i ulike tradisjoner er det dette siste momentet som er både det 

mest subtile og det viktigste. Igjen vil jeg sitere Adyashanti, som har det jeg oppfatter som en 

svært klargjørende utlegning av dette: 

Real meditation is not about mastering a technique; it's about letting go of control. This is 
meditation.  Anything  else  is  actually  a  form  of  concentration.  Meditation  and 
concentration are two different things. Concentration is a discipline; concentration is a 
way in which we are actually directing or controlling our experience. Meditation is letting 
go of control, letting go of guiding our experience in any way whatsoever. The foundaton 
of True Meditation is that we are letting go of control.177 

Skillet mellom "true meditation" og andre praksiser – som han samlet kaller "concentration" – 

består altså av at man i "den sanne" meditasjon gir slipp på kontroll mens man i andre 

meditasjonsformer forsøker å forme erfaringen på mer eller mindre subtile måter. Dette setter 

nettopp fingeren på det Deikman omtalte som et skifte i intensjon. Det er selve innstillingen 

til virkeligheten som blir avgjørende for det kontemplative liv: vi må gi slipp på forsøket på å 

kontrollere vår erfaring og åpne opp for erfaringen av livet slik det er uten vårt forsøk på å 

kontrollere det. Adyashanti sier også at "we must go beyond the meditator, beyond the 

controller, beyond the manipulator,"178 hvilket vil si at vi må oppgi oss selv som noen som 

forsøker å legge føringer på virkeligheten. Når dette skjer, trer vi inn i et grunnleggende nytt 

forhold til livet.

Også moderne advaita-lærere påpeker viktigheten av å stå i et ikke-manipulerende 

forhold til virkelighten. Deres fokus er likevel som oftest noe annerledes, og de kan for 

eksempel forkaste hele idéen om meditasjon med henvisning til at den bygger på en 

feilslutning: Å meditere er å ta utgangspunkt i en oppfattelse av seg selv som atskilt, som 

noen som trenger å oppheve denne atskiltheten. Dette premisset vil man i advaita ikke gå med 

på. I stedet påpekes det at det selvet som oppleves å være atskilt er en illusjon og at man 

allerede, her og nå, er det sanne Selvet. 179 Jean Klein, en europeisk advaita-lærer, beskriver i 

et intervju det sanne Selvet slik: "What you are fundamentally is a natural giving up. When 

the mind becomes clear, there is a giving up, a stillness, fulfilled with a current of love. As 

long as there's a meditator, there's no meditation. When the meditator disappears, there is 

meditation."180 Akkurat som Adyashanti sier altså Klein at vi må gi slipp på kontroll, at den 

177 Adyashanti 2006: 9-10
178 Adyashanti 2006: 13
179 Den klassiske formuleringen er tat tvam asi – du er dét. Dette er et syn man også finner i zen-buddhistisk tradisjon. 

Et illustrerende eksempel er historien om munken som blir spurt av mesteren hvorfor han mediterer. Munken svarer 
at han mediterer for å bli en buddha, hvorpå mesteren tar opp en takstein og begynner å polere den. Munken kan 
ikke holde seg for å spørre hvorfor han gjør dette. Mesteren svarer da at han polerer taksteinen for å gjøre den om til 
et speil. Mesterens poeng er nettopp at det er en feilslutning å tro at vi er x (uopplyst eller atskilt fra livet/Gud) og at 
vi gjennom vår meditasjonspraksis vil bli y (opplyst eller ett med livet/Gud). Se også Keating 2006: 33

180 Bodian (red) ....: 260
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ekte meditasjonen først skjer når den mediterende forsvinner.

Tankene stilner, men stillheten er ikke det siste ordet. Akkurat som man ikke kan 

redusere meditasjon til en teknikk for stressmestring, må man heller ikke tro at meditativ 

erfaring har tankenes opphør som eneste markør. Kjell Madsen sier det et sted slik: "I 

meditasjon kan stillhet erfares som ekstremt fortettet liv."181 Når den mediterende 

"forsvinner," når man gir slipp på kontrollen, overgir seg, da trer noe annet i forgrunnen. 

Adyashanti sier det slik:

After we have pulled our identity out of thought and belief and personality and ego and 
seen  that  there  is  something  more  primary,  identity starts  to  rest  in  awareness  itself. 
[...]'Awareness' is just a word. Another word for awareness could be spirit. Awareness (or 
spirit) is something that has no form, no shape, no color, no gender, no age, no beliefs. It 
is  transcendent  of  all  that.  Awareness  or  spirit  simply means a  beingness,  a  sense of 
aliveness which transcends all of our form.182

Notto Thelle finner i zen-buddhismens formulering av at det sanne mennesket blir til når 

egoet går til grunne, noe som kristne kan gjenkjenne, en tematikk som får buddhister og 

kristne til å lytte til hverandre. Han finner noe som synes å gi samklang med en kristen 

forståelse av nåde: "[B]lant dem som har innforlivet seg med zen, er der [...] en overraskende 

sans for at selv opplysningen til syvende og sist er noe man mottar. Anstrengelsen og 

disiplinen skaper ikke innsikten, men forbereder mennesket, gir rom for innsikten. Virkelighet 

åpner seg for den som har gitt slipp på seg selv. Der er en sammenheng mellom zens krav om 

å gi slipp på egoet og dens sans for opplysningens nåde."183 

6. Via contemplativa – om den kontemplative vei

All  the  great  religions  agree  that  human  nature  is  basically  wounded  and  stands  
drastically in need of healing. [...] The contemplative process through which this healing  
takes place is rather similar in the mysticisms of the great religions. - William Johnston184

Spiritual practice is the core of our transformation, and it requires what can be called the  
contemplative attitude, a disposition to a life of mystical depth. - Wayne Teasdale185

The medicine that everyone needs is contemplation, which alone leads to transformation.
- Thomas Keating186

181 Madsen 201: 55
182 Adyashanti 2006: 60
183 Thelle 1998: 49
184 Johnston 1981: 132-133
185 Teasdale 2002: 20
186 Keating 2006: 113
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Jeg vil i denne delen avgrense meg til en diskusjon av de katolske kontemplative forfatterne 

Thomas Keating og Wayne Teasdale. Jeg ønsker å undersøke hvilken meditasjonspsykologi, 

hvilken antropologi og hvilket gudsbilde som kommer til uttrykk hos disse tre forfatterne: 

Hvordan oppfatter de den kontemplative prosess? Er anvendelsen av en dekontekstualiserende 

modell for mystisk erfaring i tråd med deres erfaring? Hvordan forstår de menneskets forhold 

til Gud? 

Sitatene som innleder dette kapittelet viser med tydelighet at både Keating og 

Teasdale, samt William Johnston, anser kontemplativ spiritualitet for å være av essensiell 

betydning for menneskenes åndelige liv. Når Johnston sier at "human nature is basically 

wounded and stands drastically in need of healing," uttrykker han en kristen grunntanke. 

Imidlertid avviker han tilsynelatende ganske kraftig fra hovedsporet i kristen tradisjon når han 

sier at det er gjennom en "contemplative processs," og implisitt ikke primært gjennom troen 

på Jesus Kristus som frelser, at vår helbredelse bevirkes. Han sier videre at mennesker i de 

ulike religionenes mystiske tradisjoner går gjennom en lik prosess. Vi kan med den kristne 

tradisjonens vokabular si at Johnston anser frelse som nært forbundet med denne 

kontemplative prosess; som noe som er tilgjengelig for mennesker i ulike trostradisjoner, men 

ikke som et resultat av tro. Det er gjennom den kontemplative prosess at den helbredelse som 

er frelse foregår. 

Også Teasdale tilkjenner kontemplativ praksis avgjørende betydning, ved å si at slik 

praksis utgjør "the core of our transformation," kjernen i vår forvandling. Og hos Keating 

beskrives kontemplasjon som "the medicine that everyone needs," i tillegg til at det hevdes å å 

være den medisin som alene fører til transformasjon. Jeg vil i det følgende undersøke 

nærmere denne tematikken hos de to.

6.1 Thomas Keating

Thomas Keating vektlegger allerede fra starten det universelle aspekt ved kontemplasjonen:  

According to Christian tradition, contemplation is a pure gift of God. To refer to it as pure 
gift, however, needs to be nuanced, lest we give the impression that it is out of reach and 
unattainable except for people in cloisters, hermits, or those who lead very austere lives. 
On the contrary, contemplation is a fundamental constituent of human nature and hence 
available to every human being. It is accessed by letting go of our own idea of ourselves, 
turning our will over to God, and resting in the Divine Indwelling that is already present 
within us and waiting to reveal itself to us.187 

Keating sier altså at kontemplasjon er en grunnleggende bestanddel i menneskelivet, at den er 
187 Keating 2006: 2
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"available to every human being." Det andre hovedpoenget hans er at tilgangen til 

kontemplasjonen består i å gi opp vår idé om oss selv og overgi vår vilje til Gud, slik at vi 

hviler i det aspekt av det guddommelige som allerede finnes inne i oss. Keating har utviklet 

"centering prayer" som en kontemplativ metode derivert fra den engelske klassikeren The 

cloud of unknowing.188 Han kaller centering prayer for "a way of awakening to the reality in 

which we are immersed."189 Mens Guds tilstedeværelse er tilgjengelig for oss i hvert øyeblikk, 

har vi "a giant obstacle in ourselves – our world view."190 Vi må med andre ord gi slipp på alt 

som er vårt, hele vår verdensanskuelse. Det er mye – i en viss forstand er det alt. Men i en 

annen forstand er det bare én ting, nemlig troen på at vi er atskilt fra Gud: "The chief thing 

that separates us from God is the thought that we are separated from Him."191 Dette kan minne 

om østlige lærere som sier at det er en illusjon at vi ikke allerede er opplyste. Adyashanti 

hevder på sin side at troen på at oppvåkning er et sjeldent fenomen, er et av de største 

hindrene for oppvåkningen: "If you have this unconscious or conscious belief that awakening 

is only for very extraordinary people, that totally contradicts our sense of ourselves. This idea 

may be the most powerful impediment to awakening. [...] It's very hard for our minds to get 

that enlightenment can look like your grandmother or your grocer. It doesn't need to look in 

any way extraordinary. [...] Awakening isn't about becoming extraordinary. If anything, it's 

about becoming ordinary. It's about becoming who we really, really are."192 

 Keating sier at vi må gi slipp på "our own idea of ourselves, turning our will over to 

God" og gjennom dette hvile i "the Divine Indwelling that is already present within us and 

waiting to reveal itself to us." Selv om Keating bruker et kristent språk, synes det som det han 

beskriver er det samme som Deikman kalte "a shift in intention away from controlling and 

acquiring," som Adyashanti beskrev som "letting go of control, letting go of guiding our 

experience in any way whatsoever" og som Klein omtalte som  "a giving up, a stillness, 

fulfilled with a current of love."

Hvis Keating har rett i at kontemplasjon er en universelt tilgjengelig realitet, er det 

heller ikke så underlig at den samme prosessen skulle være virksom hos alle som vandrer den 

kontemplative vei. Det samme taler også det "desautomatiserende" eller 

"dekontekstualiserende" elementet for, et element som også er likt på tvers av tradisjoner. 

Dette komme også til uttrykk hos Keating, når han beskriver centering prayer som metode 

med henvisning nettopp til den indre avstand til tenkningen: 
188 Teasdale 1999: 41
189 Keating 2006: 34
190 Keating 2006: 34
191 Keating 2006: 33
192 Adyashanti 2006: 84 - 85
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Centering prayer is not so much the absence of thoughts as detachment from them. It is 
the opening of mind and heart,  body and emotions – our whole being – to God,  the 
Ultimate Mystery, beyond words, thoughts, and emotions – beyond, in other words, the 
psychological content of the present moment."193

Keating påpeker her først at det ikke handler om et fravær av tenkning men om en avstand til 

tankene. Dette er et poeng som går igjen i ulike tradisjoners lære om meditasjon. Det synes å 

være rettet mot en vanlig misforståelse av hva meditasjon er. Keatings andre viktige 

vektlegging er "the opening of [...] our whole being [...] to God, the Ultimate Mystery." Det å 

åpne seg for Gud på denne måten kan vanskelig utlegges som noe annet enn det skiftet i 

intensjon, den overgivelse, som Adyashanti og Klein framholdt som det mest essensielle ved 

meditasjon: Vi ser altså at kontemplativ bønn hos Keating har nøyaktig de samme to 

aspektene som tidligere har vært diskutert, der det ikke utelukkende handler om å tre inn i et 

nytt forhold til sine egne tanker, men også innebærer en åpning av sinn og hjerte, av hele ens 

vesen, for Gud. 

Keating henviser også til Markus 8:34, der det i den engelskspråklige 

bibeloversettelsen står: "Unless you deny your inmost self and take up the cross, you cannot 

be my disciple." Det å fornekte sitt innerste selv inkluderer for Keating "detachment from the 

habitual functioning of our intellect and will, which are our inmost faculties."194 Man kan her 

minnes Katz' anerkjennelse av mystikernes kreative eksegese, for det å fornekte seg selv kan 

utvilsomt utlegges på andre måter enn det Keating her gjør. Den kontemplative fortolkningen, 

med en vektlegging av "detachment" fra intellekt og vilje, får imidlertid fram de to aspektene 

ved meditasjon som har vært sagt å være essensielle, og den fører videre til en sondering 

mellom "the false self" og "the true Self" som i kristen sammenheng må kunne sies å være 

uvanlig. Keating skriver: 

Detachment is the goal of self-denial. It is the nonpossessive attitude toward all reality, a 
disposition that strikes at the root of the false self system. The false self is a monumental 
illusion, a load of habitual thinking patterns and emotional routines that are stored in the 
brain and nervous system. Like programs in a computer, they tend to reactivate every time 
a particular life situation pushes the appropriate button.195

Dette skillet mellom et falskt og et ekte selv forbindes snarere med østlige tradisjoner enn 

med kristendom, og det er heller ikke usannsynlig at Keating har artikulert dette etter å ha blitt 

eksponert for Østens tradisjoner. Han er imidlertid ikke den første som knytter begrepet til et 

kristent vokabular og til en kristen forståelse av Gud. Keating siterer følgende passasje fra 

Thomas Merton: "Every one of us is shadowed by an illusory person called the false self. My 

193 Keating 2006: 12
194 Keating 2006: 13
195 Keating 2006: 15
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false and private self is the one who wants to exist outside the radius of God's will and God's 

love, outside of reality and outside of life. Such a self cannot help but be an illusion. For most 

people in the world there is no greater subjective reality than this false self."196 

Keating utlegger sin tenkning om det kontemplative livet i 42 "Guidelines for 

Christian life, growth and transformation," prinsipper som han omtaler som "a tentative effort 

to restate the Christian spiritual journey in contemporary terms."197 Jeg vil her dvele ved noen 

av disse prinsippene, der Keating knytter begrepene det sanne og det falske selv opp mot 

henholdsvis tanken om en grunnleggende menneskelig godhet og forestillingen om arvesynd. 

Han skriver: "The fundamental goodness of human nature [...] is an essential element of 

Christian faith. This basic core of goodness is capable of unlimited development; indeed, of 

becoming transformed into Christ and deified."198 Vi har altså en grunnleggende kjerne av 

godhet, sier Keating, og dette aspektet i oss har kapasitet til grenseløs utvikling og en 

transformering av vår menneskelighet. Han sier videre at denne "basic core of goddness" er 

vårt sanne selv, hvis gravitasjonssenter er Gud. Så sier han vesentlig: "The accepance of our 

basic goodness is a quantum leap in the spiritual journey." Å akseptere vårt sanne selv, vår 

grunnleggende godhet, innebærer et kvantesprang i vår åndelige reise. Vi husker at Keating 

tidligere sa at det som hovedsaklig skiller oss fra Gud, er tanken om at vi er adskilt fra ham. 

Det egentlige (og paradoksale) forholdet mellom Gud og menneske beskriver han slik: "God 

and our true Self are not separate. Though we are not God, God and our true Self are the same 

thing."199 

Man må spørre seg om ikke det kanskje er den levende erfaringen av dette som i 

vedanta forsøkes uttrykt med begrepet saccidananda, som på engelsk oversettes med being 

(sat) - consciousness (chit) – bliss (ananda). Raimon Panikkar, som har betegnet seg selv som 

"a Christian-Hindu-Buddhist"200 – som er ordinert katolsk prest og holder doktorater i kjemi, 

filosfi og teologi – har forsøkt å beskrive denne erfaringen med sitt begrep om en 

"cosmotheandric experience." Verden (cosmos), Gud (theos) og mennesket (aner) oppleves i 

mystisk erfaring å være intimt forbundet, sammenvevd: "Cosmotheandrism is in a paradoxical 

fashion (for one can speak in no other way) the infinity of man/world [...] and the finiteness of 

God."201 

196 Transkribert fra en dialog  jeg har lastet ned som en WMA-fil fra nettsiden til Integral Spiritual Center. Keating 
oppgir ikke hvilken bok sitatet er hentet fra.

197 Keating 2006: 158
198 Keating 2006: 158
199 Keating 2006: 158
200 Teasdale 1999: 36
201 Sitert i Knitter 2002: 128
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Oppsummerende kan man si at kontemplativ praksis hos Keating forstås som en 

oppøvelse i "detachment," en "nonpossessive attitude toward all reality" som "strikes at the 

root of the false self system." Gjennom kontemplativ praksis kan der skje en "opening of 

mind and heart, body and emotions – our whole being – to God." Målet med det 

kontemplative liv blir da å forstå som en gjennomgripende transformasjon der identiteten 

skifter fra det falske selvet,  som er "the self developed in our own likeness," til det sanne 

Selvet, som Keating beskriver som "the image of God in which every human being is 

created."202 Han sier at Gud og vårt sanne selv ikke er adskilt, en formulering man er mer vant 

til å høre fra østlige tradisjoner. Imidlertid framgår det andre steder tydelig at Keatings via 

contemplativa har et tydelig kristent preg. Ikke minst vektlegger han Guds kjærlighet som 

avgjørende. Han sier blant annet at "the experience of being loved by God enables us to 

accept our false self as it is, and then to let go of it and journey to our true Self."203 Dette er 

ikke en spiritualitet som fornekter vår syndighet, vårt falske selv. Det er en kjærlighetens vei 

der man lærer seg å akseptere det slik det er og derigjennom gi slipp på det, transcendere det. 

Alt i vår menneskelige natur må integreres i hvert nytt stadie av utvikling: 

No aspect of human nature or period of human life is to be rejected but integrated into 
each successive level of unfolding self-consciousness. In this way, the partial goodness 
proper to each stage of human development is preserved and only its limitations are left 
behind. The way to become divine is thus to become fully human.204

Gjennom øvelse i kontemplativ spiritualitet lærer vi å åpne opp for Gud i oss og akseptere 

vårt falske selv slik det er: Vi lærer å bli fullt ut menneskelige.

6.2 Wayne Teasdale

Wayne Teasdale sier i boken The mystic heart at menneskelivet er en åndelig reise og at vi alle 

egentlig er ment å være mystikere. Dette forstås også som en menneskelig modningsprosess: 

"Life is a journey from hypocrisy to sincerity, from self-centeredness to other-centeredness 

and love, from self-deception, ignorance, and illusion to self-honesty, clarity, and truth"205 

Livet forstås altså som en reise fra hykleri til oppriktighet. Vi har forhåpentligvis alle opplevd, 

i hvert fall i et begrenset omfang, sannheten i disse ordene: At vi i våre liv gjennomgår en 

modningsprosess som vesentlig består av økende grad av ærlighet overfor oss selv. Dette 

innebærer hos Teasdale også en reorientering fra selvsentrerthet til annen-sentrerthet. Mer enn 

en utvikling der man tilegner seg noe, framstår dette som en forenklende prosess, der alt som 

202 Keating 2006: 190
203 Keating 2006: 160-161
204 Keating 2006: 162-163
205 Teasdale 1999: 106
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er falskt skrelles bort. Det kan minne om Løgstrups forståelse av etikken som "ontologisk" og 

tanken om de spontane livsytringer som motsats til de "tvungne eller kredsende livsytringer," 

som er vesentlig selvsentrerte.206 Sammenligningen med Løgstrup framstår som relevant fordi 

det åndelige hos Teasdale aldri er atskilt fra det menneskelige, og det menneskelige er 

grunnleggende etisk. Å vandre på den åndelige vei innebærer kontemplativ praksis, men dette 

henger også nøye sammen med et etisk liv.207 Teasdale taler i denne forbindelse om en 

horisontal og en vertikal bevissthet: "Vertical awareness always relates to the transcendent 

Mystery, while the horizontal relates to our relationships to others, whether they be people, 

other sentient beings, the natural world, or even the entire cosmos. Most important, horizontal 

and vertical awareness become integrated in the contemplative process as it matures, when we 

encounter the Divine in everyone and everything."208 Akkurat som kontemplasjonen, er de 

etiske fruktene av det kontemplative liv også universelle, og manifesteres som kjærlighet i 

hensikt, tanke, tale og handling.209 

Teasdale forteller at Thomas Keating for mange år siden fortalte ham at stillhet er 

Guds språk, og at det er et vanskelig språk å lære. Deretter reflekterer han: "To say that God's 

language is silence is to suggest that the Divine Reality itself is silence or stillness."210 I tråd 

med dette forstår Teasdale den kontemplative prosess som en vei mot stadig dypere stillhet, en 

vei han også utlegger som progressive stadier av stillhet: "This capacity for silence has five 

degrees: silence of speech, thought, will, the unconscious, and being."211 Man begynner med 

den ytre stillheten, med en bevisstgjøring omkring hvor mye av vår tale som egentlig er 

unødvendig. Deretter kommer tankens stillhet, som kultiveres gjennom meditasjon. Med 

henblikk på det skifte i intensjon som tidligere ble sagt å være en vesentlig bestanddel i den 

kontemplative prosess, utgjør de neste nivåene hos Teasdale en interessant alternativ 

formulering. Han sier: "Stillness of will is really detachment from desire, or at least selfish 

desires. It means having a nonpossessive attitude in all areas of our lives, to be freed from a 

bondage to passions, to avoid allowing our desires to lead or shape us."212 En slik viljens 

stillhet fordrer imidlertid også det Teasdale kaller ubevissthetens stillhet. Siden mange av våre 

begjær har sin opprinnelse i vårt ubevisste, sier han, kalles vi mot dette enda dypere nivå av 

indre stillhet. Det endelige nivå av stillhet, er det han kaller "the silence of being itself": 

206 Vetlesen 1996: 66-67
207 Teasdale 2002: 40
208 Teasdale 2002: 198
209 Teasdale 2002: 202
210 Teasdale 2002: 30
211 Teasdale 2002: 31
212 Teasdale 2002: 32
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This  silence  of  being  means  that  every  obstacle  between  the  Divine  and  us  has 
disappeared, overcome by the power and determination of God's love in us. In terms of 
our nature and God's, it's as if there is only God and God's eternal being. Our being is 
taken up in God's.213 

Vi ender opp med en mystisk erfaring og en gudsforståelse der den menneskelige væren tas 

opp i Guds væren. Forholdet er nødvendig paradoksalt, som Panikkar minnet oss på, men vi 

kan i ulike formuleringer hos Teasdale se konturene av noe som synes å stemme overens med 

Panikkars og Keatings formuleringer. Vi har, sier Teasdale, "the ultimate roots of our identity 

in the great mystery."214 Han sier også at "our identity has its being in consciousness itself."215 

Dette samsvarer med det Arthur Deikman og Robert Forman legger til grunn for sin forståelse 

av mystisk erfaring som en "innate capacity": vår dypeste identitet er bevissthet som sådan. 

Det som imidlertid blir tydelig hos Teasdale og andre kontemplative forfattere, er at bevissthet 

er intimt forbundet med det guddommelige mysteriet, i så stor grad at bevissthet og Gud noen 

ganger synes å være synonymer. Det guddommelige er sammenvevd med menneskenes 

dypeste bevissthet, og også med den fysiske verden. Det er derfor mystikere i dag ofte synes å 

omfavne en panenteistisk gudsforståelse. SomTeasdale skriver: "This panentheistic approach, 

the whole experience and notion that all is within the divine, means that it is all happening 

right now in the source's consciousness; it is about the primacy of this consciousness."216

I artikkelen "Kontemplativ spiritualitet – fornyelse for vår tid?" hevder Notto Thelle at 

ikke alle er kontemplativt anlagt, at meditasjon ikke er for alle. Med utgangspunkt i de 

refleksjoner jeg nå har festet til papiret, ser jeg meg nødt til å være uenig med ham i denne 

vurderingen. Han sier også at "om kontemplasjonen settes opp som den høyeste eller sanneste 

form for kristent liv, blir det hele forvrengt og kan lett gjøre de fleste menneskers trosliv til 

noe annenrangs."217 Jeg vil til det svare som Ken Wilber at ja, kontemplativ spiritualitet er 

elitistisk, men det er en elitisme som alle er invitert til. Deltakerne i Snowmass formulerte 

følgende som et uttrykk for noe som utgjorde en felles forståelse: "The Snowmass Conference 

participants consider life on Earth to be a spiritual journey whether taken with awareness or 

not."218 Det er nettopp kontemplativ praksis som i følge Keating og Teasdale setter oss i stand 

til  foreta denne reisen "with awareness," og er det som gjør reisen til en "journey of ultimate 

discovery."219 

I vår tid synes det klart at en levedyktig kontemplativ spiritualitet må ha verden som 
213 Teasdale 2002: 33
214 Teasdale 1999: 126
215 Teasdale 1999: 243
216 Teasdale 1999: 199
217 Thelle 1997: 135
218 Miles-Yepez 2006: 119
219 Teasdale 1999: 3
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ramme, må leves i ellers vanlige liv, med alle de praktiske utfordringer det medfører. Perioder 

med tilbaketrekning har utvilsomt verdi. Men akkurat som den indre stillheten i meditasjon 

ikke krever tankenes opphør, krever heller ikke et kontemplativt liv at man oppgir sitt vanlige 

liv. Ikke bare er det mulig å være en mystiker midt i verden, det er også det som gir mest 

mening: Det er i denne verden man finner sin bestemmelse som menneske. Det er både jeg, 

Thelle og de kontemplative forfatterne jeg behandler i denne oppgaven, enige om. Og i denne 

verden inngår vi – både mystikere og andre – i relasjoner til andre mennesker. Vi er i en 

forstand sammenfiltret med verden og hverandre: Vi er ikke verdensløse bevissthetsvesener 

som betrakter livet på avstand. Nettopp dette utgangspunktet er det som gir oss vår største 

glede og våre største utfordringer. Og det er også dette som gjør dialogen så viktig, som 

tillitens vei i møte med andre. Man kan si at det er ved å utvide grensene for vår kjærlighet og 

respekt at vi samtidig utvider grensene for vår humanitet. Det er slik vi sier ja til livets 

utfoldelse og til den videre utviklingen av vår slekt. 

7. Kontemplativ dialog

More and more I think of myself as an interspiritual mystic in an interspiritual world.  
This is the challenge in my live. [...]Though I am committed to the interspiritual life, I am  
equally a Christian contemplative. - Wayne Teasdale220

Interreligiøs dialog er ikke en homogen størrelse. Den katolske kirkes konsil for interreligiøs 

dialog kom i 1991 ut med "Dialogue and proclamation," et dokument hvor det skilles mellom 

fire ulike typer dialog. Den inndelingen som brukes forekommer meg å være hensiktsmessig, 

og den har også blitt benyttetav Notto R. Thelle i hans foredrag "Dialog på overflaten og på 

dypet." Konsilet skiller mellom a) The dialogue of life, b) The dialogue of action, c) The 

dialogue of theological exchange og d) The dialogue of religious experience. Den første 

typen, "the dialogue of life," kaller Thelle for "den folkelige samtalen på hverdagsplan." Som 

benevnelsen avslører, gjelder denne dialogen hverdagens mange dialogsituasjoner mellom 

vanlige mennesker av ulik religiøs bakgrunn. Frivillig eller ufrivillig vil disse samtalene ofte 

inkludere religiøse elementer, og de vil uansett tema kunne bidra til gjensidig forståelse og 

respekt ettersom man trer fram som enkeltmennesker for hverandre. Både Thelle og Paul 

Knitter har framhevet viktigheten av nettopp denne typen samtale. 

"The dialogue of action" kaller Thelle "dialog og samarbeid om felles anliggender." 

Hensikten med slik dialog er primært det praktiske samarbeidet om en felles målsetting, 

220 Teasdale 2002: 195
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hvilket innebærer at slik dialog kan kalles instrumentell. Fellesmenneskelige utfordringer som 

fattigdom, krig og menneskerettigheter, vil kunne være gjenstand for denne typen dialog, men 

også mer lokale anliggender. Mange finner at slikt samarbeid er uproblematisk tross 

teologiske forskjeller, ettersom den etikk som framholdes kan være svært lik på mange 

områder. Den tredje typen tverreligiøs dialog, "the dialogue of theological exchange," kaller 

Thelle "filosofiske og teologiske samtaler." Denne type dialog bidrar til mer grundig og 

systematisk kjennskap til den andre tradisjons tenkning og doktriner, og det finnes også 

mange eksempler på at  man forsøker å tolke tekster og grunnidéer fra en tradisjon i lys av 

innsikter fra en annen.221 Thelle sier: "Det er ingen tvil om at slike samtaler – blant vanlige 

folk og blant spesialister – bidrar til å skape bedre forståelse mellom religionene. De kan 

forsterke motsetninger på kort sikt, men vil i det lange løp bidra til nye relasjoner, iallfall hvis 

det er virkelige samtaler der en møtes ansikt til ansikt og ikke bare i artikler og bøker."222 

Den siste typen dialog, "the dialogue of religious experience," betegner Thelle som "å 

'dele' spiritualitet – det religiøse erfaringsplanet." Med henvisning til Olsens typologi vil man 

kunne se for seg at det er mulig å "dele" ulike former for spiritualitet, blant annet estetisk og 

rituell spiritualitet. Imidlertid er det den dialogen som tar utgangspunkt i kontemplativ  

spiritualitet jeg i denne oppgaven foreslår å tilkjenne større verdi, og kanskje speiler dette 

også den generelle forståelsen av en slik erfaringsbasert dialog.223 Thelle sier: 

Samtaler om teologiske og filosofiske spørsmål har sine begrensninger. Det ender ofte 
med at man blir stående med en del grunnleggende forskjeller og ikke kommer videre. 
Mange er derfor opptatt av et mer erfaringsorientert møte. Når mennesker av ulik tro 
møtes uten mange ord og forklaringer, konsentrert om meditasjon, bønn og indre erfaring, 
åpner en for en helt annen type kommunikasjon. Det er kanskje ikke engang så mange ord 
som  utveksles,  men  de  felles  erfaringene  en  gjør  og  de  stille  samtalene  om  disse 
erfaringene skaper en forståelse som går på tvers av språkgrenser og religiøse rammer.224 

At slik dialog kan skape en dypere forståelse, synes å være en erfaring som deles av svært 

mange som har deltatt i dialogfora der det kontemplative har blitt gitt rom. Ikke minst gjelder 

dette for de mange intermonastiske møtene som har foregått mellom katolske og buddhistiske 

munker.225  Det synes likefullt å være en tydelig tendens at den kontemplative spiritualiteten i 

økende grad bringes ut av klostrene og ut i verden. Med et økende antall lekfolk som lever 

med kontemplativ praksis og er opptatt av religionsmøtet, blir denne formen for dialog stadig 

221 Et eksempel vil være forsøk på å sette kenosis-begrepet i Paulus' brev til filipperne i forbindelse med buddhismens 
begrep om sunyata (tomhet), slik Masao Abe har gjort.

222 Thelle 2002
223 En dialog sentrert rundt kontemplativ spiritualitet utelukker verken det å dele ritualer, ha personlige 

"hverdagssamtaler" eller filosofiske og teologiske samtaler. Det kontemplative blir imidlertid et "rom" for alt dette.
224 Thelle 2002
225 Refleksjoner fra slike møter kan man lese i et økende antall bøker. Et godt eksempel er Aitken og Steindl-Rast 1994. 

Et stort antall artikler er også å finne på nettsidene til Monastic Interreligious Dialog (http://monasticdialog.com)
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mer aktuell og kan ikke lenger avgrenses til en monastisk dialog. Det er manges erfaring at 

meditativ stillhet åpner for en opplevelse av felles menneskelighet som også har en åndelig 

dimensjon.

Kvekere har gjort samlingen i stillhet til det sentrale i det religiøse liv, og lar også 

alltid diskusjoner omsluttes av stillhet der man lytter etter Åndens ledelse. I boka Listening to 

the Light skriver kvekeren Jim Pym: "One of the greatest discoveries of Quakers is that in that 

deep stillness there is a profound unity, differences of words and concepts no longer matter. In 

the spirit of the silence and the depths of listening to it, God will be there for us in a way that 

will meet our needs, both as individuals and as a community."226 Man vil kunne innvende at 

forskjellene likefullt vil være der når man trer ut av stillheten igjen. Og mange av dem vil nok 

det, men kvekere vil også påpeke at stillheten i seg selv kan virke transformerende og hjelpe 

mennesker til å skjelne Guds vilje. Mens meditasjon i endel andre tradisjoner kanskje først og 

fremst forstås som en individuell praksis, vektlegger kvekerne at den stille andakten er en 

gruppeaktivitet.227 Kanskje mer enn noen andre har de lagt vekt på at stillheten, den indre 

lyttingen etter Lyset, har mellommenneskelige implikasjoner, blant dem et ideal om å lytte til 

andre mennesker på en total måte, slik at  egne meninger og fordommer settes til side.228 

Denne kvaliteten vil nok de fleste kunne være enige i at kan være en stor ressurs for autentisk 

dialog.

Med utgangspunkt i inndelingen i fire ulike typer dialog, vil jeg hevde at de andre 

dialogformene kan profitere på at det også inkluderes et kontemplativt element, en deling av 

stillhet. Oddbjørn Leirvik gjør den samme vurderingen med utgangspunkt i sitt 

dialogengasjement: "Eg har gjort nokre erfaringar med korleis den stille meditasjonen langt 

meir enn orda kan samle på tvers av religionsgrensene. Ei dialoggruppe om religion, fred og 

pasifisme fekk nye dimensjonar då vi let stilla samle oss kvar gong vi var saman, slik at vi 

talte med kvarandre ut av stilla."229 Vesentlig blir uttrykket 'å tale med kvarandre ut av stilla.' 

For stillheten forankrer oss i noe som er dypere enn vår tenkning, dypere enn våre dogmer. 

Jeg har antydet at dette bør forståes som både fellesmenneskelig og åndelig, som noe som 

transcenderer vår individualitet. Hvis det er slik, har William Johnston utvilsomt rett i at det 

neste skrittet i interreligiøse relasjoner er "interreligious prayer and meditation."230 

Boka The common heart gjengir erfaringene til mangeårige deltakere i "the Snowmass 

Interreligious Conference," som ble til etter initiativ fra cistercienser-abbed Thomas Keating. 
226 Pym 1999: 43-44
227 Pym 1999: 56, 85
228 Pym 1999: 109
229 Leirvik 1998: 54
230 Johnston 2000: 63
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Det særegne med denne konferansen var kombinasjonen av lang varighet – deltakerne møttes 

en uke hvert år i tjue år – og deltakernes betydelige kontemplative erfaring. Keating beretter: 

"In 1984, I invited a group of spiritual teachers from a variety of the world religions – 

Buddhist, Hindu, Jewish, Islamic, Native American, Russian Orthodox, Protestant, and 

Roman Catholic – to gather together at St. Benedict's Monastery in Snowmass, Colorado, to 

meditate together in silence,  and to share our personal spiritual journeys, especially those 

elements in our respective traditions that have proved most helpful to us along the way."231 

Det kontemplative elementet var hele tiden en viktig ramme rundt dialogen: Hver dag 

mediterte de sammen i stillhet i to økter på en time hver, vanligvis før frokost og før 

kveldsmat.232 En av deltakerne, Edward Bastian, svarer på spørsmålet om hvilken effekt den 

delte stillheten hadde på dialogen: "It changes the way you talk about things. It isn't a 

conscious change, but the thoughts and words just seem to come from a deeper level. You can 

hear the difference when someone is speaking from contemplative depth".233 

Å snakke "ut av stillheten" eller "fra kontemplativ dybde" innebærer å ikke miste 

kontakten med det åndelige sjiktet i oss når vi går inn i samtalen. Som både Leirvik og 

Bastian beretter, er det en annen kvalitet over dialogen når deltakerne evner å være i kontakt 

med det ordløse i seg. Det viktige er å erkjenne at ord og stillhet her ikke er motsetninger: Det 

ordløse, åndelige sjiktet kan  bedre forståes som en inkluderende bevissthet som tillater ord å 

oppstå i seg. Som Leirvik skriver:  

Å vere stille saman er ikkje det same som å forbli taus. For vi kjem ikkje unna å sette ord 
på vår religiøse erfaring, og det guddommelege. Språket er vår lagnad, like mykje som 
språket sine harde og forvirrande referansar er det. I den same tida som den mystiske 
teologien og den ordlause dialogen får sin renessanse, ser vi at koplingane mellom ordets 
sverd og krigens våpen er meir dramatiske enn på lenge. Vi kan ikkje melde oss ut av det, 
men må konfrontere det, og leite etter ein anna slags språk.234

Dette andre språket knytter Leirvik i fortsettelsen nettopp til det ordløse, til den meditative 

stillheten: "Eg trur at berre ord som er talt ut av stilla kan vitne om ein Gud som er større, utan 

å gjere vald mot mennsket."235 Det er dette som er den kontemplative spiritualitets store gave, 

som Keating, Teasdale og Johnston sammen med kontemplative lærere fra andre tradisjoner 

ønsker å dele. De peker på at menneskehetens framtid ligger i en dialogisk, kontemplativ  

spiritualitet. Spesielt Teasdale og Johnston peker på ringvirkningene dette vil kunne få og er 

ikke redde for å hevde at en slik dialog kan ha en transformativ effekt på hele vår sivilisasjon. 

231 Miles-Yepez 2006: xvii
232 Miles-Yepez 2006: 38
233 Miles-Yepez 2006: 39
234 Leirvik 1998: 54
235 Leirvik 1998: 55
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Deres entusiasme kan virke naiv for rasjonelt innrettede mennesker, men kanskje vil det heller 

være naivt av oss å avfeie at det finnes en stor og uoppdaget ressurs i kontemplativ 

spiritualitet, et transformativt potensiale som ikke finnes noe annet sted.

Cyprian Smith, som jeg også siterte tidligere i oppgaven, sier at de fleste ordene vi 

bruker i hverdagen er "falske": "They do not arise out of anything really deep in ourselves, 

and they lack truth, being often designed to hide or distort reality rather than reveal it." Slik er 

det med mye av vår samtale, sier Smith, at dens eneste mål er å fylle "tomrommet," stillheten 

som vi alle frykter. I en verden av tomme, falske ord er stillhet en av de mest fryktede 

realiteter, fordi stillheten leder oss inn til våre egne dybder, til steder i oss selv hvor vi ikke 

føler oss komfortable. Wayne Teasdale samstemmer i at den indre stillheten kan være 

skremmende for mange. Han ser imidlertid den kontemplative reisen nærmest som et 

eksistensielt imperativ: 

[Contemplative] spirituality draws us into the depths of our being, where we come face to 
face with ourselves, our weaknesses, and with ultimate mystery. Many understandably 
prefer to avoid this frightening prospect by sinking into external religiosity and the safe 
routines of liturgy or ritual.  A genuinely spiritual person passionately commits to this 
inner development. He or she knows that life is a spiritual journey, and that each one of us 
must take this journey alone, even while surrounded by loved ones.236

Både Smith, Teasdale og Keating uttrykker et grunnleggende teleologisk syn på 

menneskelivet – livet som "a journey of ultimate discovery."237 Hvis den kontemplative 

spiritualiteten derfor skulle være alles bestemmelse, ville også en kontemplativt fundert dialog 

representere en sannere måte å relatere til andre på; ja, det ville utgjøre framtidens dialog. 

Smith skriver: "[N]o word, however eloquent it may seem, can have real depth, truth or power 

to communicate, unless it arises from silence – unless it expresses rather than obliterates that 

silence."238 Sanne ord er ord som uttrykker heller enn utsletter stillheten. Donald Postema, 

som er prest i den reformerte kirke, beretter om første gang han deltok i Snowmass. Hans 

erfaring beskriver godt hvor forskjellig utgangspunkt teologiske samtaler og kontemplative 

samtaler har: "When I came to my first meeting [...], I came loaded with a great desire to talk 

about my ideas about God; but to my shock I found almost everyone else talking about their 

experience of the Divine! I was overwhelmed by that, and really had to rethink what was 

going on and what I was doing there. I think theology and ideas are important, but they have 

to be connected with experience."239 Notto Thelle beskriver hvordan den samme forskjellen 

ble tydeliggjort for ham da han som ung misjonær i Japan møtte en zen-mester som for første 

236 Teasdale 1999: 18
237 Teasdale 1999: 3
238 Smith 1987: 59
239 Miles-Yepez 2006: 72
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gang fikk ham til å ane at "spekulasjoner og fromme forklaringer" kunne skille ham fra livet: 

"Kanskje min tro måtte brytes ned før jeg kunne bli en sann kristen? Hvis ikke møtet med 

Kristus hjalp meg til å være på en sann måte, hadde jeg kanskje ikke virkelig møtt ham?"240

Thomas Keating skilte som vi så mellom det falske selv og det ekte selv. Mens det 

falske selvet er sitt eget gravitasjonssenter, graviterer det sanne selvet mot Gud.241 Med 

utgangspunkt i det foregående kan vi i tilspisset form si at det til disse to hører ulike slags 

tale: falske ord og sanne ord. Falske ord er ord som er talt ut av en identifikasjon med det 

falske selvet, ord født av tenkning som tror seg å vite, men som kanskje nettopp skiller en fra 

livet. Sanne ord er derimot ord som er talt ut av stillheten, ut av det sanne selvets forankring i 

det guddommelige mysteriet. Distinksjonen kan synes for absolutt og for hard, og den 

impliserer at mye av vår egen tale er falsk, at vi ikke lever autentiske liv. Men hvis vi tillater 

det, kan distinksjonen tjene til å gjøre oss oppmerksom på hvor stort bidrag en kontemplativ 

spiritualitet kan gi til den tverreligiøse dialogen og til all menneskelig samtale overhode. I sin 

innledning til en samtale om dialogisk spiritualitet, stilte lederen av Emmaus, Anne Anita 

Lillebø, spørsmålene: Kan dialog springe ut av spiritualitet? Kan spiritualiteten kan hente noe 

fra dialogen. Hennes eget svar var et ubetinget ja til begge disse spørsmålene.242 Thomas 

Keating sier: "True dialogue is an ascetical discipline.[...] Ultimately, I find it liberates one 

from aspects of one's tradition that are cultural and not of the essence of the teaching. Usually 

these have become so intermingled with the essence over the centuries that you cannot discern 

the difference without being challenged to look at the whole thing from an objective 

perspective."243 Dette er, som Keating også innrømmer, ikke en lett oppgave. Men denne 

objektive betraktningen fremmes av en kontemplativ dialog der tillit ikke bare bygges i 

samtale, men i delt  stillhet. Når ordene forsvinner og man synker ned i sin dypeste 

menneskelighet, sin ærligste væren, da oppstår en tillit til at vi grunnleggende er like på tross 

av våre ulike trossystemer. Det er med utgangspunkt i denne tilliten at vi for alvor kan 

begynne å lære av hverandres erfaringer. 

William Johnston taler fra dyp tillit og ydmykhet når han sier: "Western Christianity is 

not enough. We need Eastern mysticism to help us penetrate more deeply into the gospel of 

Jesus Christ."244 Et annet sted utdyper han dette ved å si at han ser for seg at kristne i det tredje 

årtusen kommer til å lære mye av østlige tradisjoner om energi og opplysning; at kristne vil 

240 Thelle 1998: 20
241 Keating 2006: 158 - 159
242 Forum for dialog 22.04.2008. Lillebø har generøst sendt meg manuskriptet til sin innledning. 
243 Miles-Yepez 2006: 75
244 Johnston 2000:40
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"reflect on the chakras" og lære seg viktigheten av kroppsholdning og pust for meditasjon. 

Dette, mener Johnston, vil gi kristne en ny forståelse av den kontemplative vei i 

kristendommen.245 Vi kan relatere dette til Notto Thelles tale om tre ulike religiøse språk – 

representert ved begrepene energi, innsikt, relasjon – og si at det Johnston ser for seg er en 

frentidig diskurs der disse tre språkene får berike hverandre. Johnston er likevel klar på 

viktigheten av å bevare kristen terminologi og identitet i en slik utvikling. Han sier for 

eksempel at han ikke tror det vil være hensiktsmessig for kristne å identifisere kundalini med 

Den hellige ånd. I stedet foreslår Johnston å se til den ortodokse kirke og gjennom en 

intrareligiøs dialog videreutvikle "the theology of the Uncreated Energies."246

Jeg vil avslutte dette kapittelet med et sitat av Wayne Teasdale. Det beskriver hvordan 

den kontemplative vei for ham er nært forbundet med et liv i dialog:

A mystic must seek dialogue with his or her brothers and sisters in other faith traditions. 
These conversations always reveal common ground. And the mystical process creates an 
inner spaciousness of being that makes room for this common ground, that welcomes all 
diversity and otherness.  This openness is  progressive,  ever extending itself  to include 
more and more of  what is  – members of  other traditions,  genders,  ages,  orientations, 
species – reaching from the known into the great unknown, making inner space for what 
is  beyond our  own notions  of  reality.  In  all  of  this  the  Divine  is  both  masking  and 
revealing itself in a cosmic dance of otherness.247 

Det er denne kosmiske dansen av annerledeshet som religionsteologien forsøker å gjøre til 

gjenstand for systematisk refleksjon, og jeg vil i neste kapittel drøfte hvorvidt en slik 

refleksjon har evnet å ta inn over seg den kontemplative spiritualitetens betydning.

8. Religionsteologi

Jeg har snakket om forholdet mellom mystikk og dialog, og hevdet at kontemplativ 

spiritualitet utgjør en stor – og for en stor del uoppdaget – ressurs for interreligiøs dialog. Men 

hva med forholdet mellom mystikk og religionsteologi? Hvis man mener at mystikk har et 

selvstendig bidrag til interreligiøs dialog, vil det ikke da være nødvendig at religionsteologien 

er i stand til å inkludere mystikken i sin teoretisering, at den tar mystikk som fenomen på 

alvor? Dersom den virkelig skal kunne være "the theoretices of dialogue" – som Alan Race 

definerer den som – må den åpenbart det. Det er min påstand at Race sin egen behandling av 

mystikken er mangelfull: Han henviser til Steven Katz sin mystikkteoretiske konstruktivisme 

og ender dermed opp med en mystikkforståelse der en pluralitet av "mystikker" går hånd i 

245 Johnston 2000: 116
246 Johnston 2000: 116
247 Teasdale 2002: 217
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hånd med en pluralitet av religioner, der hver enkelt bare har tilgang til en del-sannhet om 

Gud. 

Både Race og Paul Knitter er eksponenter for interreligiøs dialog og for det som i 

Race sin terminologi kan kalles en "pluralistisk" religionsteologi, en som anerkjenner flere 

gyldige veier til Gud. Men ved å omtale mystikk som en av tre "broer til dialog," tilkjenner 

Knitter mystikk en helt annen rolle i tverreligiøs dialog enn Race. Helt åpenbart ligger en 

annen vurdering av mystikk til grunn for dette. Jeg vil i det følgende presentere den 

religionsteologiske tenkningen til disse to sammenfattende, før jeg spesifikt diskuterer 

mystikk i relasjon til dem.

8.1 Religionsteologi som kontekstuell teologi

En mulig måte å forstå religionsteologien på, er å se den som et særtilfelle av kontekstuell 

teologi. Dette kan være klargjørende i forhold til de epistemologiske forutsetningene som 

ligger til grunn for den pluralistiske tenkningen til Alan Race. I kortversjon kan den 

kontekstuelle teologis framvekst og særtrekk beskrives slik: Kontekstuell teologi oppstod i 

nær forbindelse med et kulturelt og intellektuelt skifte fra modernitet til post-modernitet i den 

vestlige verden. Kontekstuell teologi retter en epistemologisk fundert kritikk mot tradisjonell 

(europeisk) teologi, som hadde sitt utspring i universitetene og var universalistisk i sitt 

siktemål. Den tradisjonelle teologien reflekterte lite over kontekstens formende betydning for 

teologiseringen, mens kontekstuell teologi derimot er teologi som er seg sin egen 

kontekstavhengighet bevisst og som tar inn kontekstuell erfaring som en kilde til teologisk 

refleksjon. Kontekstuelle teologer er opptatt av å "gjøre teologi nedenfra" – at teologien blir til 

i nær sammenheng med folks levde erfaring. Stephen Bevans sier i boken Models of  

contextual theology at mens tradisjonell teologi har to kilder – skrift og tradisjon – har 

kontekstuell teologi også et tredje locus theologicus, nemlig nåtidig menneskelig erfaring.248 

Også religionstelogi – som arbeider med forholdet mellom religioner – kan 

hensiktsmessig forstås utfra en slik tredeling. Selv om det i teorien vil være mulig å ha en 

kristen religionsteologi som utelukkende bygger på skrift og tradisjon, vil de fleste 

religionsteologer være enige i at dette ikke er en holdbar posisjon i vår tid. De vil i tillegg 

vektlegge den erfaring som utgjøres av religiøst mangfold og interreligiøs dialog. Med andre 

ord vil de framheve religionsteologiens kontekstualitet – nåtid (pluralitet og dialog), såvel som 

fortid (skrift og tradisjon). Sannsynligvis vil det være riktig å si at det i dag framstår som et 

krav at religionsteologien må ha med denne kontekstuelle komponenten. Paul Knitter mener 

248 Bevans 2002:4
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åpenbart det når han spør: "Isn't it necessary for Christians to recognize that there are two 

sources for any Christian theology of religions – both the Bible (including Christian tradition 

and experience) and what Christians learn from studying other traditions and talking with 

other believers?"249 Disse kildene – skrift, tradisjon og erfaring fra interreligiøs dialog – må 

balansere hverandre og gå i dialog med hverandre, sier Knitter. Også Alan Race vektlegger 

nåtidig menneskelig erfaring: Hans tese er nettopp at religionsteologien – det han kaller "the 

theoretics of dialogue" – i større grad må inkorporere innsikter vunnet gjennom interreligiøs 

dialog.250 

8.2 Hvorfor religionsteologi?

Man kan i en viss forstand si at religionsteologi er en "meta-disiplin" viet spørsmålet om 

hvordan man skal forstå forholdet mellom de forskjellige religioner. I praksis er det imidlertid 

slik at de fleste nærmer seg dette spørsmålet innenfra en gitt religiøs tradisjon. Så også med 

Paul Knitter og Alan Race, som begge står i den kristne tradisjonen. Religionsteologiens 

problemstilling blir dermed hos dem formulert som et spørsmål om hvordan forholdet mellom 

kristendom og andre religioner bør forstås. Alan Race opererer med en tredeling for å 

avgrense de forskjellige religionsteologiske posisjonene: "eksklusivisme," "inklusivisme" og 

"pluralisme". Med denne typologien, lansert i boken Christians and religious pluralism fra 

1983, var Race i stor grad med på å bestemme diskursen innenfor det religionsteologiske 

feltet, selv om typologien i økende grad har vært kritisert i de senere år. Med eksklusivisme 

forstår Race den holdning at frelse og åpenbaring utelukkende (eksklusivt) finnes i 

kristendommen. Inklusivisme betegner et syn der man fremhever Guds universelle kjærlighet 

som noe som også kommer til uttrykk i andre religioner, men der man likefullt insisterer på 

kristendommens endegyldighet: Gjennom inkarnasjonen i Jesus Kristus finner Guds 

kjærlighet og frelsesgjerning sitt endelige uttrykk. Kristendommen sies derfor å "inkludere" 

de andre religionene. Amerikanske T.E. Slater stod for en typisk formulering av denne 

posisjonen da han på slutten av 1800-tallet hevdet at en sammenligning av Bibelen med andre 

tradisjoners skrifter "establishes Christianity's satisfying character in distinction from the 

seeking spirit of other faiths. The Bible shows God in quest of man rather than man in quest of 

God. It meets the questions raised in the philosophies of the East and supplies their only true 

solution."251  

Med begrepet pluralisme sikter Race til det synspunkt at det finnes en pluralitet av 
249 Knitter 2002:57
250 Race 2001:11
251 Braybrooke 1992: 36
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åpenbarings- og frelsesveier. Det er dette synet han selv tar til orde for. Akkurat som John 

Hick – som allerede tidlig på 1970-tallet foreslo en "kopernikansk vending" i kristen 

selvforståelse, en reorientering fra kristendommen og Kristus til Gud – forstår Race de ulike 

religionene som kulturelt fargede forsøk på å nærme seg det guddommelige. Hick sier 

følgende om pluralismen: 

Pluralism  [...]  is  the  view  that  the  transformation  of  human  existence  from  self-
centredness to Reality-centredness is taking place in different ways within the contexts of 
all the great religious traditions. There is not merely one way but a plurality of ways of 
salvation  or  liberation.  In  Christian  theological  terms,  there  is  a  plurality  of  divine 
revelations, making possible a plurality of forms of saving human response.252

Man kan merke seg at Hick har erstattet ”Gud” med begrepet ”the Real,” hvilket han gjør som 

del av sitt forsøk på å formulere en posisjon som også ivaretar ikke-teistiske tradisjoner som 

buddhismen. Han bruker også begrepet ”frelse” parallelt med begrepet ”frigjøring,” som 

tradisjonelt brukes i de hinduistiske og buddhistiske tradisjoner. Race taler på sin side om 

"Ultimate Reality." Hver på sin måte forsøker de den nærmest umulige oppgave å formulere 

en teori om religiøs pluralitet og likeverd i et religiøst nøytralt språk.

Hick har en dobbel begrunnelse for sin pluralisme. For det første forankrer han den i 

en kontekstuell komponent, i erfaringsdimensjonen: Hvis det hadde vært slik, sier han, at 

kristne har en mer fullstendig og direkte tilgang til Gud enn andre, burde også ”Åndens 

frukt”(Gal 5:22) være mer åpenbar i livene til kristne enn i livene til mennesker fra andre 

tradisjoner. Basert på sine egne erfaringer med mennesker med forskjellig religiøs tilhørighet, 

konkluderer han med at dette ikke synes å være tilfelle. Hick har også en epistemologiske 

begrunnelse. Her baserer han seg på Kants skille mellom tingen som den er (an sich) og 

tingen slik den fremtrer for meg (für mich). Det menneskelige subjekt forstås som hele tiden å 

være aktivt fortolkende i tilegnelsen av inntrykk. Et slikt syn, sier han, har solid støtte i 

forskning innen kognitiv psykologi og kunnskapssosiologi. 

Hick mener at den samme fortolkende aktivitet også må være operativ i tilegnelsen av 

religiøs erfaring. Han sier at de ulike religionene "constitute different ways of experiencing,  

conceiving, and living in relation to an ultimate divine Reality which transcends all our varied 

versions of it."253 Han snakker  også om forskjellen mellom ”God as infinite being” og ”God 

as finitely experienced”254: Den samme guddommelige virkelighet erfares forskjellig i 

forskjellige kulturelle kontekster. Det er interessant å merke seg at Hick begrunner sitt syn om 

at det fins en pluralitet av guddommelig åpenbarings- og frelsesveier med henvsining både til 

252 Hick 2001:563
253 Fra An interpretation of religion, sitert i Knitter 2002: 116
254 Race 1993:85

69



et universalistisk og et konstruktivistisk argument: Mens erkjennelsen alltid er begrenset er 

åndens frukt universell. Også Race henviser til en konstruktivistisk innsikt, og til at enhver 

religion nødvendigvis bare er i besittelse av en del-sannhet om Gud.  Man kan si at en slik 

pluralistisk religionsteologi innebærer en besinnelse på begrensningene i menneskelig 

erkjennelse, men samtidig innebærer det en vektlegging av en innsikt som igjen og igjen har 

vært formulert i den kristne tradisjon: at Gud er større enn enhver beskrivelse. Slik sett kan en 

pluralistisk religionsteologi sies å være ydmyk overfor både mennesker og Gud.

Økende grad av kontakt med fremmede religioner i hverdagen er en kontekstuell 

realitet i vestlige samfunn i det tredje årtusen. Det generelle kunnskapsnivået når det gjelder 

fremmede religioner er også historisk høyt. Denne nye situasjonen har ikke overraskende 

innvirkning på hvordan religiøse mennesker ser på forholdet mellom sin egen og andre 

religiøse tradisjoner. Mens en eksklusivistisk religionsteologi har vært dominerende i det 

meste av kristendommens historie, er det i dag inklusivismen som representerer 

majoritetsholdningen i de store kirkesamfunn. Knitter sier at den økte eksponeringen for andre 

trostradisjoner har medført at ikke bare fagteologer, men også etterhvert mange lekfolk, har 

beveget seg bort fra en forståelse av kristendommen som eksklusiv åpenbarings- og 

frelsesvei: "They believe that other religions are of value, that God is to be found in them, that 

Christians need to dialogue with them and not just preach to them. These new attitudes are 

based on new experiences and call for a new theology of religions." 255 Dette samsvarer med 

funn fra den norske Religionsundersøkelsen i 1998, der over halvparten mener at det finnes 

grunnleggende sannheter i flere religioner. 256 Hvis vi legger Knitter til grunn, synes det altså 

som den fremste grunnen til en mer postiv holdning til andre religioner skyldes faktiske møter 

med mennesker fra disse tradisjonene. Noen konstruktivistisk erkjennelse er det usannsynlig 

at gjør seg gjeldende blant majoriteten av troende. Den epistemologiske begrunnelsen for 

pluralisme er nok mer sannsynlig forbeholdt et akademisk mindretall.

8.3 Alan Race: Teologi og dialog 

Alan Race er anglikaner, og har vært en av de mest markante stemmene i religionsteologisk 

diskurs. Som tidligere nevnt krediteres han med å ha innført det som lenge var den rådende 

typologien for klassifisering av religionsteologiske posisjoner. I boken Interfaith encounter.  

The twin tracks of theology and dialogue – utgitt nesten to tiår etter boken hvor han innførte 

begrepene – opprettholder Race inndelingen eksklusivisme/inklusivisme/pluralisme. Han 
255 Knitter 2002:63
256 Repstad 2000: 32. Kun 1 av 10 mener at det bare finnes sannhet i én religion, mens litt flere mener at "det er svært 

lite sannhet i noen form for religion."
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forsvarer sin typologi overfor kritikere som har hevdet at den er for rigid og ikke i stor nok 

grad evner å uttrykke det mangfold av religionsteologiske posisjoner som faktisk eksisterer. 

Dette vil jeg likevel la ligge her, og heller fokusere på det som er Race sitt hovedanliggende i 

denne boken, nemlig å vise nødvendigheten av å omfavne en pluralistisk religionsteologi. 

Som allerede nevnt gjør han dette med henvisning til at alle religioner bare har et del-

perspektiv på religiøs sannhet, noe som innebærer at alle tradisjoner presenterer sine 

perspektiv "nedenfra":

De-absolutizing religious truth entails that the religions will present 'from below', their 
varying perspectives, insights and beliefs to a common enterprise, where religious truth in 
its fullest sense will be the fruit of encounter, exchange and dialogue.257

Race sier at religiøs sannhet er større enn noen enkeltreligions versjon av den. Derfor blir 

religionsmøte og dialog "a common enterprise" hvor de mange perspektivene kan presenteres 

nedenfra og inngå i en felles søken etter "religious truth in its fullest sense." Dette minner om 

Marcus Braybrooke, som i et av sitatene som innleder denne oppgaven, sier: "The practical 

urgency of religious co-operation should not hide the search for truth which is at the heart of 

inter-religious dialogue."258 Og det blir hos Race slik at dialogen er et middel til å erkjenne en 

større sannhet om Gud og Guds åpenbaring, der andres perspektiv kan supplere ens eget. Slik 

sett er det en svært positiv visjon, som vektlegger at ny innsikt kan vinnes gjennom å samtale 

med mennesker som har konseptualisert det guddommelige og menneskenes forhold til det på 

andre måter. Slik kontekstuell teologi – med dens pluralitet av teologier sprunget ut av 

spesifikke kontekster – representerer mangfoldige teologiske sannheter, er også de forskjellige 

religioner å forstå som kulturspesifikke sannheter om Gud og guddommelig åpenbaring. I 

motsetning til mystikere og mystikkteoretikere som vektlegger den direkte gudserfaringen, vil 

det være Race sitt syn at mennesker ikke har tilgang til annet enn kontekstuelle sannheter om 

Gud, men at disse ulike perspektivene likefullt vil kunne berike hverandre. Når flere 

kontekster legges sammen, framtrer altså et mer komplett bilde. Dette synet skiller Race fra 

mer ekstreme postmodernister som vektlegger det radikalt forskjelligartede og snakker om 

inkommensurabilitet mellom religionene.

Med undertittelen på sin bok  - "the twin tracks of theology and dialogue" – 

signaliserer Race at han ønsker å holde "the spirit of dialogue" adskilt fra "the theoretics of 

dialogue."259 Han skriver at han gjør dette for å synliggjøre det spenningsforholdet som 

nødvendigvis finnes hvis man gir sin tilslutning til interreligiøs dialog – med dens krav om 

257 Race 2001:14
258 Braybrooke 1992:3
259 Race 2001:x
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likeverd og åpenhet – samtidig som man opprettholder en eksklusivistisk eller inklusivistisk 

kristendomsforståelse. Det er Race sin oppfatning at denne spenningen er i ferd med å bli et 

stadig mer prekært problem: "The lesson from experience seems to be that the fruits of 

dialogue have outgrown the theological apparatus that granted permission for dialogue in the 

first place."260 Race mener at mens kristne som er involvert i interreligiøs dialog i praksis 

utviser en holdning der likeverd og ydmykhet ligger i bunn, har deres religionsteologi ofte 

ikke gjennomgått den samme grad av modning: dialogens ånd har vokst fra dialogens teori. 

Religionsteologien må derfor oppgraderes, sier Race: Den må bli pluralistisk. 

Race henviser til den protestantiske teologen Stanley Samartha, som under 

utarbeidelsen at retningslinjene for dialog i kirkenes verdensråd, hadde identifisert det sentrale 

temaet: "how to state in a theologically credible way the relation between the universality of 

God's love and justice as Creator and the particularity of God's revelation in Jesus Christ."261 

Når man fastholder troen på Jesus Kristus som universell frelser for menneskeheten, blir 

spørsmålet hvordan kristne kan gå inn i dialog med andre religioner uten a priori å se på dem 

som "mindreverdige."262 Man kan hevde at teologi og dialog er to separate aktiviteter, slik at 

man kan gå inn i dialog samtidig som man bevarer sin Kristus-tro. Race påpeker imidlertid at 

det  finnes en nødvendig forbindelse mellom dem, i og med at erfaringer fra dialogen utgjør 

en del av refleksjonsgrunnlaget for religionsteologien. Han skriver: "Under the momentum of 

dialogue, theology itself is open to revision."263 Det er en radikalt kontekstuell posisjon han 

inntar, der intet mindre enn kristologien må revideres: 

The  reconstruction  of  christology  today  begins  with  historical  observation.  For  our 
sharpened historical consciousness has taught us how the human response to Jesus has 
differed markedly throughout history,  and this is a legacy to which any survey of the 
history of  christological  reflection  will  testify.  At  one  level,  these  present  a  sobering 
picture of how cultural epochs and settings have created their own version of 'Christ' in 
their own image.264

En historisk gjennomgang av kristologiens historie bidrar således, i følge Race, til å legitimere 

at vi i dag trenger å utvikle et syn på Jesus som passer for vår tid og våre omstendigheter. 

Samtidig er han bevisst på farene for at et slikt nytt Jesus-bilde igjen vil være skapt i vårt eget, 

denne gang post-moderne, bilde. Han innser at det er et risikabelt foretak, men søker støtte i 

260 Race 2001:94
261 Samartha sitert i Race 2001: 92. Det var dette problemet som i sin tid gjorde at erkebiskopen av Canterbury ikke 

kunne støtte idéen om et verdensreligionenes parlament i Chicago i 1893. Han begrunnet sitt syn med henvisning til 
"the fact that the Christian religion is the one religion. I do not understand how that religion can be regarded as a 
member of a Parliament of Religions, without assuming the equality of other intended members and the parity of 
their position and claims." Sitert i Braybrooke 1992: 12

262 Race 2001:105
263 Race 2001: 106
264 Race 2001: 74
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den historiske Jesus-forskningen. 

Race skriver at nytestamentlig forskning har avdekket at den kristologiske tittelen 

"Guds sønn" var "a symbolic term evocative of the authoritative status of Jesus in the divine 

scheme of history, not of his divine origins."265  Når det gjelder den johannittiske idéen om 

Kristi preeksistens, anser Race denne som det fremste uttrykk for den tidlige kirkens tendens 

til myteskaping. Følgelig må inkarnasjonen sees i et nytt lys, og Race vender seg til prosess-

teologen Schubert Ogdens skille mellom en forståelse av Jesus Kristus som "representativ" og 

"konstitutiv." En konstitutiv kristologi innebærer at Jesus "somehow causes or inaugurates 

what was non-existent previously."266 Dette synet – som med få og forkjetrede unntak har vært 

enerådende i de kristne kirkers historie – innebærer at Gud ble menneske i Jesus Kristus, og 

med det ble et nytt forhold til menneskeheten innstiftet. En representativ kristologi, som Race 

tar til orde for, innebærer et drastisk brudd med den tradisjonelle forståelsen, men hevdes altså 

med henvisning til moderne forskning å være mer i tråd med den opprinnelige bruken av 

betegnelsen "Guds sønn" om Jesus, som et tilfelle av metaforisk språk: "For the New 

Testament witness, Jesus is better understood as the mediator of God's power and presence, 

rather than as an extension of God's very being."267 I stedet for å være Guds enbårne sønn, i 

evig treenig innvendighet med Faderen og med avgjørende betydning for menneskenes 

frelsesmuligheter, sees nå Jesus som "'the consolidated exemplar [...] of universal 

salvation."268 "The uniqueness of Jesus" knyttes altså ikke lenger til menneskers muligheter 

for frelse, noe som teologisk åpner for en helt annen tilnærming til tverreligiøs dialog: Man 

kan ennå si at Jesus er unik, men det vil også andre mystikere og religiøse reformatorer være. 

8.4 Paul Knitter: Dialogen i sentrum

Paul Knitter er professor emeritus i teologi ved det katolske Xavier University i USA. Han er 

en av de fremste religionsteologiske tenkere i dag, og hans teologi har innad i Den romersk-

katolske kirke vært ansett som "farlig." Knitters bok Introducing Theologies of Religions er, 

som tittelen indikerer, ment å fungere som en introduskjon til religionsteologi. Som sådan er 

dens ideal mest mulig upartisk å presentere ulike religionsteologiske posisjoner.269 Likevel er 

265 Race 2001:66; Strecker 2000: 82 skriver: "Adoption, installation into office, and conferral of auhority to rule are the 
characteristic features of the Israelite/Jewish Messiah understood as Son of God. From this point of departure there 
is no direct access to the Pauline Christology of Jesus as Son of God. The Israelite king as Son of Yahweh obviously 
had national and political functions. When Jesus is called 'Son of God' in the Gospels this is not in order to designate 
him as a political ruler, but he is placed in the category of the divine men who are endowed with supernatural power 
and who are acknowledged in the Greek and Hellenistic world to be 'Sons of God.'" 

266 Race 2001: 76
267 Race 2001: 67
268 Race 2001:76
269 Knitter 2002:216
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det en stillingstaken hos forfatteren, ved at han allerede i introduksjonen sterkt oppfordrer til 

interreligiøs dialog: "As an invitation, the book intends to show the exciting, life-giving, 

world-benefiting, faith-deepening benefits that result from engaging and learning about 

persons who follow other religious ways."270  Knitter er altså en klar talsmann for dialog; man 

kan si at interreligiøs dialog utgjør selve sentrum for boken som helhet.

I presentasjonen av de ulike religionsteologiske posisjoner, går Knitter bort fra den 

typologien som Alan Race i sin tid innførte. Han opererer i stedet med fire modeller: "the 

replacement model", "the fulfillment model", "the mutuality model" og "the acceptance 

model". Det er hos Knitter en tenkning omkring religionsteologi som er betydelig mer 

nyansert enn den man finner hos Race. Man finner for eksempel "the replacement model" i to 

utgaver: "total replacement" og "partial replacement," mens han omtaler "the mutuality 

model" med utgangspukt i tre ulike innganger ("broer") til dialog, et grep som også gjør ham i 

stand til å inkludere mystikken og favne ulike erkjennelsesteoretiske posisjoner. Det synes 

rimelig å anta at Knitter med sin alternative inndeling ønsker i størst mulig grad å speile et 

faktisk forekommende mangfold av religionsteologiske posisjoner. Boken er delt inn i fire 

deler, én for hver av modellene, og hver del avsluttes med et "Insights and Questions"-

kapittel, der Knitter klargjør hvilke særegne innsikter hver modell bidrar med, men også 

hvilke innvendinger andre modeller vil kunne ha mot den.

Jeg vil her kort presentere de ulike modelllene.

The replacement model

Som nevnt deler Knitter denne modellen videre inn i to posisjoner: total erstatning og delvis 

erstatning. Den første av disse kjennetegnes ved det syn at verken åpenbaring eller frelse er å 

finne utenfor kristendommen.271 Den eneste form for interreligiøs dialog som det her tas til 

orde for, er en dialog som har til hensikt å øke ens egne kunnskaper om andre religioner for 

bedre å bli i stand til å "erstatte" dem med kristendom. Svært mye kristen misjonsvirksomhet 

gjennom tidene har hatt sitt utgangspukt i denne forståelsen. Når det gjelder den posisjon som 

omtales som delvis estatning, skriver Knitter at man her vil kunne innrømme muligheten av 

åpenbaring i andre religioner, men ikke frelse. Han eksemplifiserer dette synspunktet 

gjennom et sitat av Carl Braaten: "Religions are not systems of salvation in themselves, but 

God can use even them to point beyond themselves and toward their own crisis and future 

redemption in the crucified and risen Lord of history."272 Andre religioner kan altså, ved Guds 
270 Knitter 2002:xi
271 Knitter 2002:33
272 Knitter 2002:42
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vilje, peke utover seg selv, mot en fremtidig frelse i Kristus.

The fulfillment model

Denne modellen, skriver Knitter, tilbyr en teologi som søker å balansere universaliteten og 

partikulariteten ved Guds kjærlighet.273 Knitter knytter ikke uventet an til Det annet 

vatikankonsil og Karl Rahners begrep om "anonyme kristne" når han skal fremstille denne 

modellen. Men linjene trekkes også tilbake til kirkefedrene: med uttrykket logos spermatikos 

- som henspiller på at Ordet (logos) også finnes hos ikke-kristne, som "frø" – signaliserte 

disse oldkirkelige tenkerne nettopp en religionsteologi som den man med Rahner utviklet i 

Den romersk-katolske kirke. Oppfyllingsmodellen vil hevde at Gud ikke bare åpenbarer seg i 

andre religioner, men at det også kan finnes frelse der. Imidlertid skjer denne frelsen gjennom 

at Kristus er tilstede også der, som universelt prinsipp. Wayne Teasdale knytter an til denne 

forståelsen når han skriver: 

A more open approach to  other  traditions  is  consonant  with the nature  of  the 
Logos, since it is infinite and inexhaustible in its manifestations. We must keep in 
mind that the Logos encompasses the whole universe and beyond. It includes the 
divine plan for the cosmos and the possibility of millions of other worlds and 
beings who are similarly called to initmacy with God. Just as we need to be open 
to the larger vision of the Logos and its activity in the universe, we should be open 
to its activity in other religions here on earth.

Gjennom henvsining til en forståelse av den pre-eksistente Kristus som allestedsnærværende, 

har kristendommen teologisk legitimitet for et mer positivt syn på andre religioner. 

The mutuality model

Ved å snakke om en "mutuality model" heller enn en "pluralistisk religionsteologi"  – og slik 

fremheve gjensidighet – signaliserer Knitter en holdning der interreligiøs dialog er intimt 

forbundet med religionsteologisk refleksjon. I denne modellen vil man forfekte en svært 

kontekstuell religionsteologi: "If God is revealing and saving in many religions and not just in 

one, then the dialogue will be one in which the religions, by listening to each other, learn 

more of this God who is always more than any one of them could ever know."274 Vi ser her en 

uttalelse som like gjerne kunne kommet fra Alan Race. Men Knitter åpner opp mulighetsfeltet 

ved å operere med tre forskjellige innganger til interreligiøs dialog, det han omtaler som 

"broer" til dialog: en filosofisk-historisk bro, en religiøs-mystisk bro og en etisk-praktisk 

273 Knitter 2002:63
274 Knitter 2002:59
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bro.275 Som tidligere nevnt, gjør dette grepet hans "mutuality model" mer vidtfavnende enn 

Race sin pluralistiske religionsteologi. Knitter anerkjenner  med dette at den samme holding 

til andre trostradisjoner kan springe ut av to ulike innsikter: en typisk postmoderne innsikt i 

konstruktivisme og en kontemplativ innsikt i mystisk erfarings universalitet.276 Der 

konstruktivisten skuer forskjeller og konkluderer med at de alle uttrykker sannheter med bare 

kulturspesifikk gyldighet, ser mystikeren den dypere enheten bakenfor forskjellene. Der 

konstruktivisten henviser til epistemologi, henviser mystikeren til direkte erfaring med Gud. 

The acceptance model

Denne modellen tar utgangspunkt i at de forskjellige religionene virkelig er forskjellige, sier 

Knitter, og den hevder viktigheten av å anerkjenne disse forskjellene. Historisk sett er dette 

den yngste modellen, og det er også den som er mest postmoderne. Modellen representerer en 

absolutt konstruktivisme, der ulike religioner sees på som inkommensurable: religionene 

representerer forskjellige språk, språk som er "untranslatable"277. Dette betyr at man ikke kan 

vurdere noen religion på bakgrunn av en annen. Én versjon av denne modellen vil hevde at 

frelse må forstås pluralistisk – ulike religioner har helt reelt ulike "frelser," og man kan også 

snakke om en pluralitet innen Gud.278 Man vil i denne modellen være positive til interreligiøs 

dialog, men vil påpeke dialogens begrensninger som en logisk følge av at det ikke egentlig 

finnes noen "common ground."

Knitter oppsummerer sin bok med å ta til orde for det han kaller "action-oriented dialogue". 

Han beskriver forholdet mellom teologi og dialog som en livgivende, roterende sirkel, og er 

av den oppfatning at dialog ikke trenger å "vente på" teologi, men at man derimot må kaste 

seg ut i dialogen.279 Dialogiske erfaringer vil i sin tur bidra til teologiseringen. Knitter foreslår 

at inngangen til denne sirkelen som dialog og teologi utgjør, nettopp kan finnes i "action-

oriented dialogue," der kristne sammen med mennesker fra andre tradisjoner jobber med 

etiske problemstillinger som fattigdom og krig: 

I trust that Christians in all the four models we have reviewed would be able to affirm 
that such working together with other believers for the sake of peace, justice and the 
integrity of creation is a form of interreligious encounter that is permissible, pressing, and 
primary.280 

275 Knitter 2002:112
276 I tillegg også en etisk-praktisk erkjennelse av at man har et stort etisk fellesgods som gir grunnlag for samabeid. 
277 Knitter 2002:181
278 Knitter 2002:194
279 Knitter 2002:246
280 Knitter 2002:245
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Knitter avslutter altså sin bok der han begynner: med en oppfordring til dialog. Denne 

oppfordringen gjelder også internt blant kristne, der han ser det som nødvendig at man i større 

grad samtaler om andre religioner.

8.5 Religionsteologi og mystikk

William James påpekte at mystisk erfaring har en "noetisk kvalitet." Og mystikere vil ikke 

nøle med å si at det nettopp er i den mystiske erfaring at man kommer i kontakt med den 

sikreste eksistensielle "viten." En representant fra Snowmass har kommentert at "while 

individual teachers may have knowledge, ability and power to influence others, the origin of 

spiritual authority is based in an experience of Ultimate Reality."281 Åndelig autoritet har sin 

opprinelse i den egne erfaringen av det guddommelige. Dette viser tydelig mystikkens 

grunnleggende orientering som en bevegelse innover, og den er i den forstand svært individ-

orientert. Likefullt peker den mot noe universelt – både mot at vi har en fellesmenneskelig 

ressurs i mystisk erfaring og mot at det kontemplative liv er nært forbundet med etikk. Det er 

en transformering av ens eget forhold til virkeligheten som danner grunnlaget for all handling 

i verden. Som det heter i notater fra Snowmass: 

We certainly acknowledge the conditions of our time, but feel the solution lies more in the 
realm of personal transformation. Each 'healthy' individual then accepts the responsibility 
of helping others out of confusion. The healthy and holy ones are most deeply in touch 
with  the  wellspring,  or  source,  of  goodness  that  flows  from the  very center  of  their 
beings.282

Det er, som vi så både hos Keating og Teasdale, en transformasjon som innebærer at man 

erstatter selvsentrerthet med overgivelse og tilgjengelighet for andre. Alan Race skriver: 

"Dialogue, it seems, is fundamental to our being human. It is the opposite of polemic, 

stereotyping and denigration, and is necessarily informed by the values of respect, trust and 

empathy."283 Kanskje er det nettopp fordi kontemplasjonen fremmer disse kvalitetene, at de 

mystikerne som jeg har diskutert tar så sterkt til orde for tverreligiøse samtaler: I den grad de 

er "tømt for seg selv," i like stor grad blir det et imperativ for dem å tre inn i respektulle og 

empatiske forhold med andre mennesker. På samme måte som Wayne Teasdale – som anså 

"availability to others" for å være "the inner reality of the gospel" – vil mange finne teologisk 

klangbunn for sitt dialog-engasjement i Jesu eget liv. 

Som middelalderens kjente mystikere, lever også våre dagers kontemplative 

fanebærere svært aktive liv. Ikke minst er de engasjert i å undervise i kontemplativ praksis og 

281 Miles-Yepez 2006: 117
282 Miles-Yepez 2006: 119
283 Race 2001: 87

77



i å utforske interreligiøs dialog. Disse menneskene og deres erfaring utgjør, slik jeg ser det, 

helt opplagt en ubrukt ressurs i den teologiske refleksjon rundt fenomenet dialog. Både norske 

stemmer som Oddbjørn Leirvik og Anne Anita Lillebø og internasjonalt anerkjente autoriteter 

på den kontemplative vei, er samstemte i at den indre stillheten man fostrer i meditasjon gir et 

svært verdfullt bidrag til den interreligiøse samtalen. Dette bør også "dialogens teori" gi rom 

for.

Alan Race sin pluralistiske religionsteologi gir, til tross for gode intensjoner, liten 

teoretisk mulighet for å forstå kontemplativ spiritualitet som noe utover tradisjonsspesifikke 

praksiser som inngår i kulturelt konstruerte tradisjoner. Men som jeg håper å ha vist i 

oppgaven, finnes det umiskjennelige likheter i kontemplativ praksis og mystisk erfaring 

verden rundt. Eksempelet Snowmass viser også at kontemplative mennesker fra vidt ulike 

tradisjoner er i stand til å enes om flere vesentlige "points of agreement." Dette viser i 

dialogisk praksis at stillheten har verdi også utenfor de designerte meditasjonsperiodene. Alle 

har de påpekt det samme: at stillheten skaper et fellesskap som ikke hadde vært mulig ellers; 

at stillheten setter en i stand til å lytte på en ny måte; at ord talt ut av stillheten har en annen 

dybde. Man er kort og godt i kontakt med en dybdedimensjon i seg selv når man baserer 

dialogen på kontemplativ spiritualitet, en dybdedimensjon som er fellesmenneskelig og derfor 

transkulturell og transhistorisk. 

Dette viser den vesentligste demarkasjonen mellom mystikerne og den pluralistiske 

religionsteologien til Race, den som  gjelder epistemologiske forutsetninger. Implisitt eller 

eksplisitt vil mystikere ha en universalistisk epistemologi: Basert på egenerfaring vil de hevde 

at det fins noe i mennesket som er i kontakt med noe transcendent. Wayne Teasdale 

formulerer gjentatte steder den mystiske erfaringens epistemologiske autoritet. Blant annet 

sier han: "This knowing, or direct, unmediated consciousness, puts us into contact with what 

is ultimately real. This knowing is certain of what is real and abidingly true. It is the 

conviction that comes from being in unmediated contact with Spirit."284 Og dette forstås både 

hos Teasdale og Keating å være fellesmenneskelig – like lite kulturelt bestemt som våre indre 

organer er. Dette skyldes at bevissthet er felles for alle mennesker. Som Teasdale sier: "Our 

identity has its being in consciousness itself. That is the identity we share with all other 

persons, and it is the bridge that links together all the traditions."285

Alan Race kommer eksplisitt inn på mystikk i sin bok, og spør: hva med påstander om 

at det finnes en "mystical unity" de ulike religionene i mellom? Han viser til at Wiliam James 

284 Teasdale 2002: 199
285 Teasdale 1999: 243
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mente at den mystiske erfaring innebar en overskridelse av alle barrierene mellom individet 

og det Absolutte. Deretter spør han:

Does  this  mean  that  mystics  have  similar  experiences  but  interpret  them differently, 
according to the spiritual tradition in which they have been nurtured? The situation is 
probably  more  complicated  than  this  analysis  allows.  For  it  would  seem  that  the 
interpretative framework of religious tradition itself already makes its own contribution to 
the  structuring  of  experience.  So  Christian  mystics  have  'Christian'  experiences  and 
Buddhists 'Buddhist'  experiences, and so on.  In other words,  the different  accounts of 
mystical  experiences  from  different  traditions  declare  characteristically  different 
descriptions of the unitive state and of Ultimate Reality. Religions are different.286

I utdraget over har Race én kildehenvisning, og det er til Steven Katz sin artikkel "Language, 

epistemology, and mysticsm." Der Katz a priori konkluderte at "there are NO pure (i.e., 

unmediated) experiences,"287 konkluderer Race sin befatning med mystikken med at den er 

forskjellig fra religion til religion. Man sitter igjen med et inntrykk av at Race tar det for gitt 

at mystikere i ulike tradisjoner faktisk gir grunnleggende forskjellige beskrivelser av sine 

erfaringer. Jeg vil hevde at moderne mystikk ikke gjør det i betydelig grad, noe jeg også håper 

å ha vist med eksempler. I lys av Teasdales og Deikmans bestemmelse av "awareness itself" 

som vår sanne identitet, forstått i sammenheng med Keatings sondering mellom det falske og 

det sanne selv og Formans påvisning av at en ren bevissthetserfaring er en universelt 

forekommende mystisk erfaring, vil jeg hevde at det konstruktivistiske bildet av mystisk 

erfaring ikke virker troverdig. Med dette som bakgrunn, kan man kanskje verdsette Ken 

Wilbers kritikk av Katz: 

[W]hat is most disturbing about Katz's whole approach is that it is a group of scholars 
trying  to  rationally  think  through  transrational  concerns.  They  are  armchair 
contemplatives, so to speak, and they are trying to make sweeping pronuncements about 
spiritual referents without possessing the corresponding developmental signified. [...] By 
their  own  accounts,  they  just  want  to  study  texts, they  do  not  want  to  take  up  the 
injunctions and the paradigms and do the real science. This is like judging a bakeoff by 
reading the recipes.288

Katz og hans medsammensvorne er ikke mystikere. De forholder seg til tekster heller enn 

egen erfaring; til beskrivelser av kontemplasjon heller enn betraktning av pusten. Den som 

skal ha noen forhåpning om å kunne si noe vesentlig om en kake, sier Wilber, må ha smakt 

den og ikke bare lest oppskriften. Slik er det også med mystikk, med kontemplativ erfaring: 

man må selv "take up the injunction" og erfare i egen bevissthet hva det er snakk om.

Alan Race siterer faktisk også Thomas Keating med følgende formulering: "Whether 

or not the ultimate experience of God in this life is the same in the world religions, the 

286 Race 2001: 154-155
287 Katz 1978: 26
288 Wilber 2000b: 631
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spiritual paths to the experience of unity are clearly not the same."289 Dette utsagnet 

forekommer meg svært interessant, ikke minst fordi Race kommenterer det på en måte som 

medfører at Keating framstår som en som har svært ulike synspunkter fra det jeg selv finner 

hos ham.290 For et sammenlikningsgrunnlag gjengir jeg følgende av Keating, hentet fra 

etterordet til boka The common heart fra 2006: 

Each  tradition  has  developed  teachings  and  practices  designed  to  foster  the  full 
development of the human person. Common elements need to be identified, affirmed and 
made  more  avilable  to  the  world  community  as  powerful  means  of  promoting 
understanding,  compassion  and  harmony.  Spiritual  communion  is  the  catalyst  that 
facilitates cooperation on every level of global interaction.291

Heller enn å ta til orde for tradisjonenes forskjellighet, framstår Keating her og andre steder 

som en tydelig talsperson for å finne det som er felles. Det forekommer meg derfor svært 

underlig å ta Keating til inntekt for et mystikksyn som baserer seg på Katz sin analyse. 

Keating selv er i dag sterkt involvert i Ken Wilbers Integral Spiritual Center, som ikke minst 

er et forum for å undersøke universelle aspekter ved kontemplativ praksis.

Som en mer generell observasjon påpeker Race at mens de vestlige, semittiske 

religionene har vært fokusert på "differentiating reason, duality between subject and object, 

and the Eternal future," så har asiatisk religion fokusert på "meditative reason, [...] non-

duality, and the Eternal present."292  På et generelt plan kan dette utvilsomt være en 

sakssvarende analyse. Også Paul Knitter påpeker at østlige tradisjoner er mer kontemplative, 

mer mystisk orientert, enn de abrahamittiske religioner. 293 Men som jeg gjennom hele denne 

oppgaven har forsøkt å vise, mener jeg det er mer hensiktsmessig å forstå kontemplativ 

spiritualitet som en mer moden, mer utviklet, side ved alle religioner. Kristne mystikere 

vektlegger "meditative reason" like sterkt som kontemplative lærere i andre tradisjoner. Og 

Race innrømmer også at "Christian history has a strand of unitive mysticism within it where 

God is not addressed in personal terms."294 Det er mulig å lese dette som en innrømmelse av at 

det faktisk finnes en type mystisk erfaring som er transkulturell, men dette blir å ta seg 

friheter i tolkningen av Race, for hans konstruktivistiske epistemologi krever at mystisk 

erfaring må betraktes som ikke vesensforskjellig fra annen erfaring – derfor som subjektivt og 

kontekstuelt formet. Og derfor kan heller ikke mystikken få noen plass i Alan Race sin teori 

289 Sitert i Race 2001: 156
290 Jeg baserer meg på Keatings uttalelser i The common heart, hans egen Open mind, open heart, samt uttalelser 

framkommet i dialog med David Steindl-Rast, Diane Hamilton og Ken Wilber i en rekke dialoger fra årene 
2006-2008.

291 Miles-Yepez 2006: 125
292 Race 2001:150
293 Knitter 2002: 126
294 Race 2001:158
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om dialog.

Paul Knitter trekker fram nettopp den universalistiske mystikkforståelsen i et eget 

kapittel om "the religious-mystical bridge" til interreligiøs dialog: "There is a core mystical 

experience pulsating within the religious traditions that have endured through the ages. And if 

there is a core mystical experience, there is a core Mystical Reality within them all."295 Ved å 

gi ord til denne perennialistiske holdningen om at det fins en mystisk "kjerne" i de forskjellige 

religioner, som viser til identiske erfaringer av det guddommelige, framstår Knitter i skarp 

kontrast til Race når det gjelder vurderingen av mystikk. Det må likevel påpekes at Knitter 

selvsagt står friere i forhold til sitt tema, all den tid han tar sikte av seg på å gi en oversikt 

over religionsteologier, heller enn én normativ forståelse, slik Race forsøker å gjøre. Dermed 

stemmer Knitters kart over religionsteologien tilsynelatende bedre overens med det terrenget 

jeg har utforsket i denne oppgaven.

Det som gjør at saken ikke dermed er opp og avgjort, er at Knitter ikke tar opp den 

epistemologiske problemstillingen til drøfting. Han tar ikke stilling. I tråd med intensjonen 

om mest mulig nøytral framstilling, presenteres de to forståelsene side om side. Så mens 

Knitter nøytralt og deskriptivt gir mystikken en plass, er vi likevel ikke kommet lenger enn at 

vi har innrømmet muligheten av at Katz sin mystikkforståelse ikke gir det sanneste bildet. 

Dette innebærer at vi ser bort fra tjue år med mystikkteori – og flere tusen år med meditativ 

erfaring – som bestrider konstruktivismen. Og det innebærer derfor at vi trenger en 

religionsteologisk revurdering av mystikk. I neste kapittel vil jeg presentere en mulig teoretisk 

plattform, som nettopp tar utgangspunkt i mystikken som religionenes fremste 

berøringspunkt.

9. En integral mystikkteori og religionsteologi

Jeg vil i dette kapittelet presentere en modell som gir én mulig måte å knytte mystikk til 

tverreligiøs dialog på. Det er en radikal modell, fordi den kompromissløst anser mystikken for 

det egentlige og religiøs tro som foreløpige provisorier uten transfomerende kraft. Modellen 

tar utgangspunkt i Ken Wilbers integralteori. Wilber markedsføres av sitt forlag som "one of 

the most widely read and influential American philosophers of our time," men har helt siden 

utgivelsen av hans første bok i 1977, i hovedsak blitt ignorert av akademia.296 Grunnen til at 

295 Knitter 2002:125
296 Sitatet er fra omslaget av Sex, ecology, spirituality. I Norge ble Norsk integralforum etablert i 2007. Både 

initiativtaker og flere av deltakerne ar universitetsansatte, men i norsk akademisk litteratur har jeg bare kommet over 
én grundig omtale av Wilber. Dette er i Olsen 2006. 
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jeg likevel velger å anvende Wilbers tenkning, er at mystikerne selv – de kontemplative 

autoriteter – synes å finne hans tenkning verdifull. Både Thomas Keating og Wayne Teasdale 

har uttrykt beundring for hans filosofiske prosjekt, og begge har også vært sterkt involvert i 

Wilbers Integral Spiritual Center.297 

Integralteorien er svært omfattende – dens mest fullstendige formulering finnes i den 

851 sider lange boken Sex, ecology, spirituality. På grunn av kompleksiteten og omfanget i 

teorien, vil jeg med nødvendighet måtte gjøre bruk av bare de deler av den som oppleves som 

mest nødvendige for mitt nåværende formål. Wilber skal selv ha uttalt at den største feilen 

man kan begå i omgang med integralmodellen, er å ta den for bokstavelig. Som han sier ett 

sted: ""[I]n any map, the way you divide and represent the actual territory is somewhat 

arbitrary."298 Hans typologiske sammenfatning av mystisk erfaring, og hans modell for 

"bevissthetsspektrumet," vil dermed måtte anses som det han kaller for "orienting 

generalisations."299 Det er med dette forbehold jeg vil tegne opp en "integral mystikkteori" og 

antyde hva en "integral religionsteologi" vil kunne innebære. Og jeg vil begynne i det svært 

konkrete.

Rami Shapiro, rabbiner og deltaker i Snowmass, gjør en interessant inndeling når han 

snakker om sin åndelige praksis:

I worship through the four dimensions of my being: doing, feeling, thinking and being. 
Doing is the physical: attention to diet, walking, watching my breath while out hiking; I 
have  always  been  profoundly  affected  by  contact  with  the  natural  world.  Feeling  is 
watching myself in interaction, observing the emotions that arise. Thinking is used in the 
study of Torah and the spiritual literature of the world. Being is worship in stillness.300

"Worship" – tilbedelse av Gud – forstås altså som noe som kan foregå på alle nivåer i oss. Det 

uttrykker en forståelse av at kropp, sinn og ånd er nødvendig sammenbundet i oss mennesker. 

Mens "doing" inkluderer kosthold og fysisk trening, inkluderer det også spesifikt det å være 

ute i naturen, samt å ha oppmerksomhet på pusten mens han er involvert i aktivitet. Det 

handler altså både om den fysiske kroppen, kroppens fysiske omgivelser og en meditativ måte 

å forholde seg til en kroppslig prosess. Når det gjelder "feeling" dreier dette seg om å være 

sammen med andre mennesker: det er grunnleggende relasjonelt, men også her er det et 

meditativt element, som består av det å oppmerksomt observere de følelser som oppstår. 

"Thinking" inkluderer studier og refleksjon, og man kan merke den eksplisitte referansen ikke 
297 I tillegg til disse to, har også benediktinermunken David Steindl-Rast nære bånd til Wilber. Andre kontemplative 

forfattere som har uttrykt beundring, er Bede Griffiths og William Johnston. I du Boulay 2003: 197 heter det at 
Griffiths "greatly admired the writings of Ken Wilber," mens Johnston kaller Wilbers The marriage of sense and 
soul "an important book." Johnston 2000: 18

298 Wilber 2005: 7
299 Wilber 2000a: 15
300 Miles-Yepez 2006: 112
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bare til egen tradisjons skrifter, men også til "the spiritual literature of the world." Med 

"worship through being" menes "worship in stillness." Vi ser altså beskrevet en meditativ 

praksis der man trer inn i et bevitnende forhold til pust, tanker og følelser, samt en overgivelse 

til "værens stillhet." Det er også en praksis som ivaretar det fysiske og mentale, gjennom 

kosthold, trening og studier, og som vesentlig ikke er en ensom bestrebelse, noe strengt 

individuelt. Shapiro ser på sitt forhold til naturen og menneskene rundt seg som en integrert 

del av sin åndelige vei.

En slik mangefasettert praksis, som bestreber å involvere hele mennesket, har med 

Ken Wilber blitt kalt "integral life practice." Det er en type åndelig praksis som søker å 

integrere våre ulike aspekter, basert på en forståelse av at vi som mennesker består av både 

kropp, sinn og ånd, og at vi er forbundet både med naturen og med andre mennesker. Det kan 

sies å være en formulering av en åndelig vei for dagens mennesker, der et kontemplativt liv 

ikke står i motsetning til livet i verden, livet med familie og venner. Eksempelet med Rami 

Shapiro viser hvordan en slik helhetlig tenkning utkrystalliseres i en livspraksis der de ulike 

komponentene flyter sammen på en organisk måte og det ikke lenger kan sies å være noe klart 

skille mellom liv og praksis.301 "Helhetlig" kan sies å være det adjektiv som best beskriver 

intensjonen i hele integralteorien. Wilbers forståelse av en integral livspraksis springer ut av 

hans forståelse av mennesket som sammensatt av ulike "intelligenser," eller "developmental 

lines."302 Vi har en kognitiv intelligens – som er det vi vanligvis omtaler som intelligens – men 

vi har også en moralsk, en emosjonell, en psykoseksuell og en kinestetisk intelligens, for å 

nevne noen av de viktigste. Wilber sier at vi innenfor hvert av disse områdene gjennomgår en 

utvikling gjennom stadier. Dette beskrives i den enkleste versjonen som en utvikling fra et 

prekonvensjonelt til et konvensjonelt til et postkonvensjonelt utviklingsstadie. Det er en 

grunnleggende strukturalistisk metode Wilber anvender, og han henviser til psykologer og 

kulturforskere som har dokumentert en slik utviklingssekvens innen ulike sfærer.303 Alle 

utviklingslinjene sies å gjennomgå en grunnleggende lik sekvens, men den totale utviklingen 

kan likefullt ofte være ujevn. En slik ubalansert utvikling mellom menneskets ulike 

dimesnjoner, kan gi seg utslag i velkjente fenomener som høy kognitiv begavelse i 

kombinasjon med dårlig finmotorikk (kinestetisk intelligens) eller lav moralsk utvikling.304 

301 Det kan hevdes at denne forståelsen ikke er radikalt ny. I zen-buddhismen er det for eksempel en klar bevissthet om 
den nære forbindelsen mellom kropp og sinn. Wilber artikulerer imidlertid dette på en måte som kan bevisstgjør oss 
på hvor mangefasetterte vi som mennesker faktisk er.

302 Wilber 2006: 58
303 Blant de hyppisgst refererte er Jean Piaget, Jean Gebser, Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan, James Mark Baldwin 

og Clare Graves.
304 Wilbers kanskje mest kontroversielle eksempel på ujevn utvikling gjelder tilfeller der høy grad av åndelig 

(kontemplativ) utvikling forekommer i kombinasjon med en egosentrisk eller etnosentrisk moral. At dette reelt sett 
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Vi skjønner av det foregående at et begrep som "utvikling" er sentralt hos Wilber. Det 

samme er "evolusjon," som forstås mye videre enn biologisk evolusjon. Slik den fysiske og 

biologiske verden bestemmes av evolusjonære prosesser, hevder han at også enkeltindivider 

og hele kulturer går gjennom en evolusjonær utvikling. Wilber bygger på en forståelse av "the 

great chain of being," identifisert blant annet av Huston Smith og Arthur Lovejoy, der man 

snakker om et værenshierarki: "According to this nearly universal view, reality is a rich 

tapestry of interwoven levels, reaching from matter to body to mind to soul to spirit."305 

Dette grunnskjema temporaliseres hos Wilber, slik at makro-evolusjon forstås som en 

bevegelse fra fysisosfære til biosfære til noosfære til teosfære. Det er en utviklingshistorie 

som er tydelig teleologisk; en utvikling innrettet mot et mål. Dette må sees i sammenheng med 

Wilbers gudsbegrep, som kan sammenfattes som "evolusjonær panenteisme."

Utviklingshistorien blir dermed å forstå som Åndens progressive selvutfoldelse. I 

menneskene speiles dette i en "evolution of consciousness" innenfor alle utviklingslinjene. 

For denne oppgavens vedkommende, er det kanskje den åndelige utviklingen som er mest 

interessant. Denne ser Wilber i sammenheng med en utvikling i "worldviews" – 

verdensanskuelser -  fra arkaisk til magisk til mytisk til rasjonell til pluralistisk til integral.306 

Wilbers poeng er at verden ser svært forskjellig ut på hvert av disse stadiene, og religion er 

også forskjellig på hvert stadie. Det finnes en religionsforståelse som er prerasjonell/mytisk, 

en som er rasjonell og en som er transrasjonell. Wilber sier at den store katastrofen for 

religion i vår tid består i det han kaller "the pre/trans fallacy." Odd Inge Forsberg, som er den 

fremste formidleren av Wilbers tenkning i Norge, skriver: "Et av Wilbers sentrale konsepter er 

pre/trans forvekslingen, hvor han peker på en sentral misforståelse mellom en umoden 

prerasjonell/preverbal/førpersonlig form for åndelighet og en moden transrasjonell/transverbal 

og transpersonlig form."307 Denne feilslutningen kan gi to motsatte resultater: både at man 

reduserer all åndelighet til irrasjonalitet (som hos Freud), og at prerasjonelle impulser blir 

opphøyet og forklart som transrasjonell sannhet (noe Wilber mener forekommmer i store deler 

av nyreligiøsiteten). Han skriver: 

Spirit is indeed nonrational; but it is trans, not pre. It transcends but includes reason; it 
does not regress and exclude it. Reason, like any particular stage of evolution, has its own 
(and  often  devastating)  limitations,  repressions,  and  distortions.  But  [...]  the  inherent 
problems of one level are solved (or "defused") only at the next level of development; 

forekommer, kompliserer bildet betrakelig i forhold til Teasdale sin forståelse av den kontemplative prosess som 
uløselig knyttet til etisk modning.

305 Wilber 1998: 6
306 Denne inndelingen er basert på Jean Gebser
307 I et diskusjonsforum på Alternativt Nettverk sine hjemmesider: 

http://altnett.ning.com/group/kenwilberogintegralteori/forum/topics/2109341:Topic:127008
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they are not solved by regressing to a previous level where the problem can merely be 
ignored.308 

Hvorvidt noen befinner seg på et pre- eller transrasjonelt nivå, avsløres i følge Wilber av deres 

forhold til rasjonalitet. De som befinner seg på et pre-rasjonelt nivå vil fornekte fornuften som 

kilde til erkjennelse, mens de som er på et transrasjonelt nivå "anvender rasjonaliteten til å 

kritisk undersøke gyldigheten av egne og andres erfaringer, og anvender fornuften der den 

trengs."309 

Utviklingspsykologiens store bidrag til det grunnskjema som utgjordes av "the great 

chain of being," er en detaljert kunnskap om menneskelig utvikling fra det prekonsvensjonelle 

til det konvensjonelle stadiet; fra spebarn til voksen. Wilber kombinerer denne kunnskapen 

med en typologi over mystiske erfaringer som også, i følge ham, utvikler seg i sekvens.310 

Bevissthetens evolusjon i individet består i en utvikling der bevisstheten "transcenderer og 

inkluderer" hvert av de foregående nivåene. Dette innebærer at bevisstheten gir slipp på 

identifikasjon med ett nivå og finner en større identitet i nivået over, helt til man transcenderer 

alle selvbilder og verdensanskuelser og hviler i den rene bevissthet. Denne utviklingen fra det 

konvensjonelle stadiet til det transrasjonelle, fra rasjonalitet til mystisk erfaring, assisteres 

vesentlig av kontemplativ prakis.311 Verdens religioner står i en særstilling når det gjelder å 

hjelpe individet i denne utviklingen, sier Wilber: "They are the only systems in the world 

today that can act as a great conveyor belt, helping people move from [prerational] to 

[transrational], because they alone can pronounce all of those stages kosher, legitimate, 

sacred, acceptable – and give them imprimatur within their own lineage."312 Dette er, sier 

Wilber, religionens viktigste rolle i den moderne og postmoderne verden: å assistere individer 

på deres "journey of ultimate discovery," som Teasdale formulerte det; å gi den kontemplative 

prosess og mystisk erfaring legitimitet. Alle verdens store religioner har kontemplative 

praksiser som er utviklet nettopp for dette formålet. Men religionenes utfordring er å gi 

teologisk tillatelse til denne utviklingen.

I artikkelen "A spirituality that transforms" sier Wilber at religion har to funksjoner: 

"translation" og "transformation." Translasjon – oversettelse – handler om religionenes 

meningsskapende funksjon, der myter, historier og ritualer hjelper selvet til å "make sense of, 

and endure, the slings and arrows of outrageous fortune." Religion, i denne translative 

308 Wilber 2000b: 212
309 Forsberg. (http://altnett.ning.com/group/kenwilberogintegralteori/forum/topics/2109341:Topic:127008)
310 Et eksempel han benytter seg av, er de ti oksebildene i zen, som beskriver en progresjon gjennom meditative stadier. 

Wilber 2006: 87 
311 Dette sies å være en nødvendig komponent, men Wilber anbefaler uansett en mest mulig "bredspektret" praksis, i 

tråd med hans begrep om en integral livspraksis.
312 Wilber 2006: 193
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dimensjonen, har i følge Wilber en trøstende funksjon: "This function of religion does not 

usually or necessarily change the level of consciousness in a person; it does not deliver radical 

transformation."313 Det kommer imidlertid en tid i vår modningsprossess, sier han, da ingen 

tro – ingen ny translasjon – er tilfredsstillende. Mennesker søker da den kontemplative 

spiritualitetens direkte erfaring, en spiritualitet som er transformativ. Det er den som bringer 

deg fra det personlige til det transpersonlige: 

Authentic spirituality [...] must be, at its core, a series of direct mystical, transcendental, 
meditative,  contemplative,  or  yogic  experiences  –  not  sensory  and  not  mental, but 
transsensual,  transmental,  transpersonal,  transcendental  consciousness  –  data  seen  not 
merely with the eye of flesh or with the eye of mind, but with the eye of contemplation.314

Denne todelingen mellom religion som translasjon og religion som transformasjon, mellom 

"mythic religion" og "authentic spirituality," representerer den enkleste av Wilbers måter å 

snakke om religion, og mystisk erfaring, på. Utfordringen til religion i dag består i forhold til 

dette skjemaet i å danne en ny "translasjon" som forklarer de transrasjonelle stadiene innefor 

sin tradisjon; som gir dem legitimitet: "[W]hile honoring the myths, one must move from 

myth to reason to trans-reason in order to plumb the depths of spiritual realities."315

Det finnes en bevissthetsevolusjon også i den transrasjonelle sfære, i følge Wilber. Han 

deler den inn i "psychic," "subtle," "causal" og "nondual." Dette forstås som reelle 

bevissthetsnivåer, og til hvert av dem svarer en type mystisk erfaring. Den "laveste" form for 

mystikk, som representerer det første transrasjonelle nivå ("psychic"), kalles ofte 

naturmystikk. Den har i hovedsak det fysiske nivå som sitt objekt, og sies derfor å være en 

"gross level mysticism." Den subjektive erfaringen vil være at den naturlige/fysiske verden 

oppleves å være gjennomlyst av det guddommelige. Mystikken på "the subtle level" kaller 

Wilber ofte for "deity mysticism." Det er her religiøse visjoner er hjemmehørende, sammen 

med erfaringer av kundalini og andre energifenomener. Med henvisning til den 

mystikkteoretiske diskusjonen, kan man merke seg at Wilber sier at denne type mystisk 

erfaring har konstruerte elementer, men også universelle "deep structures."316 Den religiøse 

sannhet de avdekker, kan være universelt gyldig, men er uttrykt i tradisjonsspesifikke former. 

Mystikk på det kausale nivå kaller Wilber "causal mysticism" eller "formless 

mysticism." Denne identifiserer han både med Formans "pure consciousness event" og med 

klassisk nirvana. Kulminasjonen av den kontemplative prosess, er imidlertid "nondual 

mysticism," der nirvana og samsara er ikke-to, der "form er tomhet og tomhet er form," som 

313 Wilber: "A spirituality that transforms."
314 Wilber 1998: 167
315 Wilber 2006: 193
316 Wilber 2000b: 632
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det heter i den buddhistiske hjertesutaen. Hvis vi forankrer dette i Deikmans bestemmelse av 

bevissthet som den dypeste identitet, innebærer en ikke-dual mystikk at bevisstheten og 

absolutt alle former som framtrer i den, er ikke-to.  

Det er Wilbers holdning at vi ikke kan nå fram til noen "common ground" mellom 

religionene med utgangspunkt i deres "mythic beliefs," ettersom disse er svært forskjellige og 

ofte av en eksklusivistisk karakter. I stedet, sier han, "each religion needs to focus on those 

aspects of its tradition that were disclosed by its own deep science of the interiors."317 Det er 

langt, teologisk, fra en eksklusivistisk religionsteologi til Alan Race sin pluralisme. Men 

erkjennelsesteoretisk er det minst like langt fra denne pluralismen til en integral forståelse av 

religion. Pluralistene ber kristne oppgi et sentralt dogme (inkarnasjonen) til fordel for en 

forståelse av Guds nærvær. Ikke minst er det innsikten i epistemologisk konstruktivisme som 

de mener taler for denne "kopernikanske vending," som John Hick kalte det. En "integral 

religionsteolog" vil imidlertid ta sitt utgangspunkt i den transrasjonelle erfaringen. Han eller 

hun vil vektlegge vår grunnleggende identitet i den rene bevissthet, og som en konsekvens av 

dette hevde at det er her verdens religioner endelig kan finne sin "common ground."318 Som 

Wayne Teasdale vil den integrale religionsteolog hevde at vi alle er ment å være mystikere. 

Den viktigste dialogen blir dermed den som med William Johnsons ord består av 

"interreligious prayer and meditation."319 Det handler om å "dele" spiritualitet; om 

interspiritualitet; om å utforske likheter og forskjeller i våre transrasjonelle erfaringer. For, 

som Wilber sier: 

I am not suggesting that all the contemplative traditions possess all the stages in the 
overall map I am presenting; many aim at one stage and make it paradigmatic. 
Nonetheless, many of the traditions do possess all of these stages; and, as is the case with 
all developmental stages, these stages, when they emerge, emerge in an order that cannot 
be altered by social conditioning (just as images emerge before concept [in cognitive 
development] and no amount of reinforcement, in any culture, can reverse that order).320

En integral forståelse av religion innebærer altså hos Wilber en forståelse av menneskelig 

utvikling, av bevisstheten evolusjon "from prerational to rational to transrational; from 

subconscious to self-conscious to super-conscious; from prepersonal to personal to 

transpersonal; from id to ego to God.321  En integral forståelse av tverreligiøs dialog, vil være 

basert på det Wayne Teasdale kalte "interspirituality." Den mystiske erfaring er primær, men 

det handler også om å møtes på andre nivåer. Det handler om å la livet være uttrykk for en 

317 Wilber 1999: 203
318 Wilber 1998: 203
319 Johnston 2000: 63
320 Wilber 2000b: 632
321 Wilber 1998: 92
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integral livspraksis, som inkluderer både en selv og andre, der man omfavner mest mulig av 

livet "in an integral embrace." 

10. Konklusjon

When  all  voices,  sounds,  agitations,  and  mental  debates  are  put  away,  and  a  pure  
stillness and peace and reconciliation are present, then God speaks to us. 

– Daniel A. Seeger

"Den som vet, taler ikke. Den som taler, vet ikke." Det er forfatteren av Daodejing som sier 

dette, og paradokset er at denne personen selv skriver ned ikke mindre enn fem tusen tegn om 

det uutsigelige: om Dao og dets virke. Mystikere i alle tradisjoner har ofte gjort bruk av 

paradokser, og de bunner i erfaringen av det guddommelige som noe som fullstendig sprenger 

språkets rammer. "Hvordan kan man uttrykke mysteriet i ord som ikke tar livet av det?" spør 

Notto Thelle i en artikkel om troens dybdedimensjon.322 Det er dette som er mystikernes 

utfordring og forsåvidt teologiens utfordring. Men de vi kaller mystikere vet at det er 

stillheten som er Guds primære språk og at en av de mest essensielle religiøse praksiser er å 

lære seg stillhet i seg selv. Det å forsøke å kommunisere viktigheten av slik praksis, blir for 

mange av dem en viktig del av deres livsgjerning. Svaret på Thelle sitt spørsmål kan derfor 

formuleres slik: Når den indre dialogen ikke opptar oss, og til og med viljen har stilnet, slik at 

vi er totalt til stede uten å avkreve livet noe, da kan mysteriet uttrykke seg selv. Eller rettere: 

da er vi i stand til å oppfatte den kontinuerlige selvmeddelelse som er Guds. 

Kvekeren Daniel A. Seeger skriver: "God sends his word in the person of Jesus Christ 

to announce just one thing. That thing is: 'Wake up!' This theme of waking up, of getting up, 

of rising up, may well signify the meaning of spirituality the world over. Spirituality is our 

waking up – in our consciousness, in our working lives, in our whole way of living – waking 

up to the divine presence everywhere."323 Det er dette budskapet mystikerne viderebringer. De 

formidler en sans for et skapelsesteologisk perspektiv, en anerkjennelse av Guds nærvær i 

verden. Og de beretter om at vi i vår dypeste subjektivitet finner en paradoksal enhet med 

Gud. Vi har sett Wayne Teasdale og andre hevde at vi alle egentlig er ment å være mystikere – 

ment å erkjenne i oss selv at det som i hovedsak skiller oss fra Gud, er troen på at vi er atskilt 

fra Ham.324 

Alle vil kunne være enige i at det tilhører vår menneskelige eksistens å reflektere over 

322   Thelle 1988
323 Seeger 2002: 8
324 Keating 2006: 33
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spørsmål om liv og død og mening; å stille spørsmål; å søke svar. Det kan hevdes at det er 

denne grunnleggende sannhetssøkenen som ligger til grunn for alle religiøse 

fornyelsesbevegelser. En opplevelse av mangel på sannhet, av ikke å ha fått "religion nok," 

kan også sies å ligge bak mye av frafallet fra kirken i vår tid. Og nettopp denne 

sannhetssøkenen blir en mulig fellesnevner for nyreligiøsitet, en kontemplativ renessanse i 

kristendommen og det liberale religiøse eksperiment som fant sted i det nittende århundres 

USA. I alle disse tilfellene er det snakk om en søken etter en levende kilde til det religiøse liv, 

en søken som går i retning av større innvendighet. 

Hvis vi alle egentlig er mystikere, hvis Gud taler i stillheten og trer fam i den rene 

bevisstheten, er det rimelig at sannhetssøkenen kommer til å handle om kontemplativ praksis. 

Innsikten synes å være den samme i ulike kulturer og til ulike tider, og eksempler fra 

forskjellige tradisjoner viser at de meditative teknikkene nettopp har samme siktemål: en 

tankenes og viljens stillhet. Som Seeger sier det: "Whereas most people are content to try to 

communicate with God through the prosaic mechanism of human speech and thought 

processes, mystics explore ways to transcend the limitations of human communication. They 

explore ways to experience God on God’s own terms, if you will."325 Og her finner vi også det 

mest grunnleggende berøringspuktet mellom de ulike religionene – at vi alle sammen, til tross 

for forskjeller i kultur, tro og tenkning, har tilgang til et dypere lag av oss, en dybdedimensjon 

av "ren bevissthet," der Gud taler sitt eget språk, der Mysteriet uttrykker seg i stillheten. 

Konstruktivistiske mystikkforskere har utvilsomt bidratt til økt bevissthet om at også 

mystikernes tekster er påvirket av de sammenhenger forfatterne har inngått i – religiøst, 

språklig og kulturelt. Og det tradisjonsspesifikke innholdet i religiøse visjoner antyder også at 

slike erfaringer har et element av konstruksjon i seg. I tillegg kan man gi Steven Katz rett i at 

mystikken kan  ha en konservativ – tradisjonsbevarende – karakter, selv om mystikere 

utvilsomt også har vært kritiske til tradisjonen og formulert teologisk tankegods som har blitt 

ansett som kjettersk. Dette er en spenning som ikke er til å unngå all den tid mystikeren 

vektlegger den umiddelbare kontakt med Gud og ordenes utilstrekkelighet, samtidig som de 

også er del av en tradisjon som baserer sin forkynnelse på hellig skrift og en fastlagt 

trosbekjennelse. Flere av våre dagers kristne mystikere eksemplifiserer denne spenningen når 

de fastholder kontemplasjonen som primær vei til Gud og anerkjenner at kontemplativ praksis 

er grunnleggende lik i de ulike tradisjoenene. Dette synet kommer lett i konflikt med den 

tradisjonelle forståelsen av "the uniqueness of Christ." 

Mange kontemplative kapasiteter – ikke minst de jeg har behandlet i denne oppgaven 

325 Seeger 2002: 11
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– tar  sterkt til orde for interreligiøs dialog og synes å være på linje med 

pluralistiske/mutualistiske religionsteologer i vurderingen av religionenes likeverd. Men som 

Paul Knitter påpeker, vandrer mystikerne på en anen bro enn det Alan Race og John Hick 

gjør: De pluralistiske religionsteologene, som erkjennelsesteoretiske konstruktivister, tar 

utgangspunkt i at ingen religion kan inneha sannheten om det guddommelige, ettersom all 

menneskelig kunnskap med nødvendighet er  kulturelt og historisk formet.  Mystikerne 

henviser derimot til den transcendente erfaring av Mysteriet hinsides ord og konstruksjon. Om 

de har krysset Rubicon, har de gjort det på en bro som er bygget av den klare visshet om Guds 

tilstedeværelse i hvert menneskes indre.326 Deres epistemologi er erfaringsbasert og 

universalistisk.

Det jeg med utgangspunkt i Ken Wilbers integralteori har foreslått, er å gjøre 

kontemplativ spiritualitet til basis i en religionsteologi som anerkjenner en pluralitet av veier 

til Gud, men som vektlegger en indre stratifisering av de religiøse tradisjoner, slik at man får 

fram at det finnes en "troens progresjon" fra en mytisk til en rasjonell til en transrasjonell 

forståelse. Innen alle de store religionene finnes det kontemplative praksiser som er ment å 

hjelpe individet på denne veien fram mot egen mystisk erfaring. Skal man relatere en slik 

konsepsjon av religion til kristen religionsteologi, vil man kunne si at en mytisk/prerasjonell 

forståelse har ligget til grunn for den eksklusivistiske religionsteologi opp gjennom historien. 

En slik forståelse søker "total replacement" og har gjennom historien vært aggressivt 

misjonerende, ettersom en bokstavelig tro på mytene med nødvendighet får kristendommen til 

å framstå som overlegen alle andre tradisjoner. Den inklusivistiske religionsteologien blir å 

forstå som en mer rasjonelt fundert beskrivelse av forholdet mellom religionene. Man kan si 

at inklusivistiske religionsteologer rasjonelt vurderer en skapelsesteologisk tro opp mot 

kristendommens eksklusivisiske elementer. En mytisk og en rasjonell tro eksisterer side om 

side i et tidvis schizofrent forsøk på å balansere misjon med likeverdig dialog. Når det gjelder 

den pluralistiske religionsteologi som blir til på den historisk-filosofiske bro, er denne i enda 

større grad "rasjonell." Her settes en bestemt epistemologisk forståelse – en 

erkjennelsesteoretisk innsikt i hvordan kultur former erfaring – som absolutt autoritet i 

religiøse spørsmål. Den religionsteologiske implikasjonen er at andre kulturer kan ha religiøse 

åpenbaringer som er like gyldige som den kristne. 

Den pluralistiske religionsteologi som er utformet på den kontemplativt-mystiske bro 

– det jeg her kaller en integral religionsteologi – tar derimot utgangspunkt i en direkte, 

326 Med krysningen av Rubicon refererer jeg til Notto Thelles bruk av denne metaforen for å beskrive oppgivelsen av en 
Kristus-sentrert tro til fordel for en pluralistisk posisjon. Thelle 1989. 
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transrasjonell erfaring av det guddommelige. Vi kan derfor se en utvikling i 

religionsteologiske posisjoner fra eksklusivime til inklusivisme til pluralisme som en 

forskyvning fra en mytisk til en rasjonell religionsforståelse, mens en integral religionsteologi 

representerer overgangen til en transrasjonell religionsforståelse. Derfor vil også den 

foretrukne dialogform være en som ivaretar det kontemplative: en "interspirituell" dialog, der 

man søker gjensidig berikelse i hverandres gudserfaringer og kontemplative praksiser. I et 

transrasjonelt verdensbilde framstår nemlig det religiøse liv primært som en kontemplativ 

prosess, som en "dekontekstualisering" fram mot en overgivelse av selvet. Det religiøse livs 

telos er mystisk erfaring, og man forstår slik erfaring som noe som er skjenket alle som 

mulighet, slik Teasdale gjentatte ganger har sagt. Man anerkjenner en pluralitet av religiøse 

språk og erfaringer, men insisterer likevel på at mystisk erfaring har forrang og at slik erfaring 

forekommer i alle tradisjoner. En integral religionsteologi begynner med mystisk erfaring, og 

med den kontemplative veis universalitet. På denne bakgrunn kan dialogen utspille seg, som 

et møte mellom likeverdige, som en utforskning i gjensidighet. 
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