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”Livet förstås baklänges, men ska levas framlänges” 

Författare- Söören Kierkegaard  

 

Till min mormor Christine  

Jesaja 54.  

1.  

Abstract  

 

It is a presumption that eternity or eternal life is one of the cornerstones in any kind of religion. 

As religions is revealing eternity or eternal life as the more fruitfull and rewarding way of 

thinking about life. Some may argue that there is no eternal life and some may argue that there is 

an eternal life. The effort here is to grasp the understanding of eternity or eternal life according 

to the human being. The standing point for this enterprise has been taken from two prominent 

thinkers of the western world in postmodern time. Martin Hägglund and Erik Varden. Each one 

of them has gained major recognition in their fields. While the other one is an atheist with a 

secular faith, the other one is a monk with a christian faith. Each one of them has their own 

comprehensive understandig about the meaning of the human being, according to eternity or 

eternal life. This is a huge thing and as huge as it may sound; the effort of this enterprise is to 

show that eternal life or eternity is undefined. Afterlife which is the proper word in this case is an 

uncertained matter, even for those who believe in eternity or eternal life. Therefore the question 

here is, are human beings created for eternity or does our lives have an ending? Are humain 

beings a self mechanic awareness who one day just stop existing after during a long period of time 

on this earth. Maybe it is the fundamental truth that every meaningfull life begins with the 

assumptions of eternity or eternal life. One cannot know but we can make the effort to try 

understand the ending of mankind or knowing the mystery of eternity.  
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1. INLEDNING  

 

Det pågår en debatt mellan det post – sekulära och den kristna livsåskådningen, en pågående 

debatt som fortfarande är aktuell fastän dess upprinnelse ägde rum i samband med 

upplysningstiden och idéhistoriens framväxt. Det är en duell mellan en politisk ideologi och en 

värdsföreställning, således kan det post-sekulära kategoriseras som en livsåskådning. Min 

intention med detta arbete är ambitiöst, i den bemärkelsen att mitt mål är ta reda på utifall 

människan är en evighetsvarelse eller en ändlighetsvarelse. Ämnet jag har valt studera kretsar 

kring religionsfilosofi och metafysik. Jag har valt att göra en komparativ studie av två böcker som 

är skrivna av två författare från två olika livsåskådningar och från två disparata domän. Två 

författare vars argument verkar motsäga varandra även om det återfinns likheter i deras 

författarskap. Dessa två författare är; litteraturprofessorn Martin Hägglund och den katolska 

biskopen Erik Varden. Materialet jag har valt att arbeta med angående denna uppsats har varit 

Martin Hägglunds, Vårt Enda Liv och Erik Varden, Allt som är värt att minnas.  

 

2. DISPOSITION 

 

Arbetets disponering behandlar metoden som är en idéanalys. Jag har valt att arbeta med Ludvig 

Beckmans bok, Grundbok i idéanalys. Gällande arbetets metod utgår jag från antologin Thirteen 

Theories av Human Natur, redigerad av Leslies Stevenson. Arbetet går sedan vidare med en 
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analys och ett jämförande av materialet. Resultatet utläggs efter analysen. Arbetet avslutas med 

en diskussion.  

 

3. FORSKNINGSÖVERSIKT  

 

Evighet och ändlighet ha diskuterats av tidigare filosofer och teologer. I stället för att titta på Erik 

Varden har jag valt att betrakta en av de framstående teologerna på området om människan som 

en evighetsvarelse och människans uppståndelse i relation till soteriologi, det vill säga den tyske 

teologen Wolfhart Pannenberg.  

Wolfhart Pannenbergs forskningsarbete berör den eskatologiska övergången i hans systematiska 

teologi, som beskriver hur människor förvandlas genom att genomgå en renande eld som förstör 

det som är i dem och som är i oförenlighet med Guds vilja, ”Tonstad, 2015”. Wolfhart 

Pannenbergs har utvecklat en systematisk teologi som sätter eskatologin i centrum. Eskatologin 

hos Wolfhart Pannenbergs behandlar människan som historisk, ”Tonstad, 2015”. Det är en 

ideologi som står i enlighet med Heideggers filosofiska antropologi, men Wolfhart Pannenbergs 

framhåller också människan som evig och människans fullhet och fullbordan ligger i den yttersta 

tiden, ”Tonstad, 2015”. Wolfhart Pannenbergs framställning av människans existentiella 

innebörd i samspel med hennes eskatologin kommer under kritik hos Linn Marie Tonstad, 

”Tonstad, 2015”.  

Lin Marie Tonstad hävda att denna framställning av mänsklig omvandling i Pannenbergs 

redogörelse gör att den individuella existensen blir alltför diskontinuerlig mellan livet som det är 

nu och livet som kommer, ”Tonstad, 2015”. Det hela skapa en inlösning, en intermänsklig 

socialitet som är obetydlig och som förvandlar tillgången till frälsning för icke-kristna till en fråga 

om verk, Lin Marie Tonstads resultat angående Pannenbergs systematiska teologi är att 

Pannenberg inte kan bevara den typen av särdrag han behöver för sina egna teologiska mål, 

”Tonstad, 2015”. Det vill säga han kan inte säkerställa historiens betydelse, eller bekräfta 

ändligheten och därefter utvecklar en icke-professionell förståelse av relationen mellan 

ändligheten och oändligheten. ”Tonstad, 2015”.  

Orsaken till varför jag valde Lin Marie Tonstads artikel är för att hennes kritik gentemot 

Wolfhart Pannenbergs systematiska teologi stämmer också väldigt bra överens med Martin 
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Hägglunds strålande kritik av evighetsperspektivet, då Martin Hägglund hävdar en motargument 

mot evighetsaspekten i avseende att människan gör sig själv en otjänst och missar värdet med sitt 

liv om hon strävar efter ett evigt liv, då tillvaron blir inte kvalitativ och den kristne missar värdet 

av exempelvis förlust samt att alla våra prioriteringar skulle skjutas upp om vi hade en oändlig 

framtid att se fram emot. Martin Hägglunds argument är befogad beroende på hur man uppfatta 

det eviga livet, men den är också befogad i den bemärkelse att en gnostisk andlighet erbjuder inte 

någon kvalitativ substans åt livet. Linn Marie Tonstad uttrycker sin kritik gentemot Pannenbergs 

eskatologi i artikeln: Pannenberg, Particularity, And Eschatology, Shiften The Debate. Wolfhart 

Pannenbergs bli en ersättning av Erik Varden i denna forskningsöversikt.  

Martin Hägglund avhandling Radical Atheism har diskuterats av Yaleteologen Miroslav Volf i 

essän Time, Eternity, and the Prospects for Care. Radical Atheism är förlagan till Martin 

Hägglunds succé bok, Vårt Enda Liv. I denna avhandling diskutera Martin Hägglunds 

människan som en ändlighetvarelse, ”Volf, 2016”. Martin Hägglunds ändlighets perspektiv 

kommer under kritik hos teologen Miroslav Volf som skriver att hans uppsats är en kritisk dialog 

med Martin Hägglund. Det är en vänlig tvist om tid och evighet och om de möjligheter som tiden 

och evigheten bär med sig till glädje och omsorg, ”Volf, 2016”. Miroslav Volf framhåller att den 

evige Guden är inte endast en illusion som traditionell ateism hävdar. Miroslav Volf skriver ”Gud 

är en oönskad faktiskt illusion som vid närmare granskning är omöjlig att önska” (Min 

översättning), är ungefär vad Martin Hägglunds avhandlingen ”Radical Atheism” uttrycker, 

”Volf, 2016”. En avhandling vars främsta påstående är en väsentlig temporalitet för all mänsklig 

önskan. Att se evighet och absolut fullhet som det ultimata målet är att önska intet, argumentera 

Martin Hägglund, ”Volf, 2016”. Denna önskan som sådan (och inte blott dess praktiska träning) 

innebär förnekelse av omsorg och glädje i det vanliga livet. Miroslavs Volfs uppsats är en kritisk 

dialog med Hägglund, ”Volf, 2016”.  

 

4. AVGRÄNSNING  

 

Jag har valt att se på vilket sätt föreställningen om människan som en ändlighetsvarelse eller en 

evighetsvarelse påverkar människosynen, som presenteras hos Martin Hägglund respektive Erik 

Varden. Trots att Martin Hägglunds utopiska framtoning skulle kunna bidra till en nyanserad 

bild av hans sekulära livsåskådning är inte min intention att betona marxismen och kritiken mot 
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kapitalismen. Jag valt att inte avgränsa mig till någon del av Eriks Vardens bok eftersom jag anser 

att den kolliderar och sammanfaller på ett givande sätt med min frågeställning. Den är 

fungerande i relation till konversationen med Martin Hägglunds sekulära tro. Erik Vardens bok i 

sin helhet framhåller en kristologisk livsåskådning. Det är passande för min frågeställning på 

samma sätt som Martin Hägglunds sekulära livsåskådning är passande för min frågeställning. Av 

den anledningen har jag valt att inte göra någon avgränsning när det kommer till Erik Varden.   

 

5. SYFTE  

 

Min avsikt med uppsatsen är att vilja se; vilka konsekvenser få de föreställningar om människan 

som ändlighetsvarelse och som evighetsvarelse i människosynen som presenteras hos Martin 

Hägglunds, Vårt enda liv, och Erik Varden, Allt som värt att minas, för förståelse av oss själva 

som människor? Är det fullt möjligt med ett mänskligt språk att avgöra människans 

evighetsperspektiv eller ändlighetsperspektiv? Är det fullt möjligt att på antingen ett deskriptiv 

sätt eller ett normativ sätt fasthålla vad som händer när vi dör? Finns inte det en risk för att 

slutsatserna motsäger varandra och behöver motsatserna säger emot varandra? Vari ligger 

distinktion mellan ändlig och evig? Och behöver det finnas en distinktion? Om det skulle finnas 

en distinktion mellan evig och ändlig. Vad har denna distinktion att säga till om människans 

natur? Vem är människan i sådant fall? Å ena sidan är det inte en lätt fråga att besvara, å andra 

sidan är frågeställningen uppsatsens djupaste innebörd. Min intention är varken att ta ställning 

för eller emot. Eftersom människosynen som kommer att diskuteras i denna text har sina rötter i 

två motstridiga ideologier. Den ena ideologin är marxismen. Martin Hägglund betonar själv att 

den röda tråden i hans bok är inspirerad av Fredrich Hegel. Dessutom så skriver Martin 

Hägglund att; ”de rikaste resurserna för att analysera de materiella villkoren för vår andliga frihet 

återfinns hos Karl Marx. Premissen för Karl Marx argument, att ”levande mänskliga individer” är 

ändamål i sig”, (Hägglund, 2020:245). Den andra ideologin är kristendomen. Och även om Erik 

Varden inte lyfter fram Arthur Schopenhauer som en inspirations källa återfinns en dialog hos 

Arthur Schopenhauer som efterlikna Jesus saligprisningar. Erik Varden skriver att; ”Om vi blir 

kvar i vårt rätta element, uppriktiga inför oss själva, fortsätter Gud att böja sig ned till oss. Han 

anpassar sig, till flectitur, till vår ödmjuka belägenhet, humiliatio, helt inriktad på att läka och 

återställa alla vanställda delar av sin avbild” (Varden, 2018:23). Martin Hägglund ställer sig 
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kritik till en evighetsperspektiv och Erik Varden ställer sig kritisk till den sekulära 

livsåskådningen. I denna polemik återfinns en debatt som har att göra med lösningen till 

människans fundamentala problem. Och för att lösa denna fundamentala problem bör man 

precisera människans fundamentala problem. En sekulärorienterad människosyn förmedla ett 

budskap om människan som en ändlighetsvarelse och kristendomens människosyn förmedla ett 

budskap om människan som en evighetsvarelse. Det man kan anta av detta, är att lösningen på 

människans fundamentala problem finns i den ena eller det andra. Således anse jag att det är 

omöjligt att uttala sig om företeelser som överstiga vår fysiska verklighet, därför att vi har inte 

några egentliga fakta om dessa företeelser. Däremot har vi kunskap om det liv vi är engagerad i, 

det är alltså fullt möjligt att peka på aspekter som på ett konkret sätt stämmer in på vår 

evighetsnatur eller ändlighetsnatur. Uppsatsens syfte kommer vara svårt att uppnå med ett 

tydligt resultat. Eftersom frågeställningen har att göra med en ontologisk objektivitet samtidigt 

som frågeställningen verka luta sig åt en idéanalytisk anspråk för att kunna besvara de filosofiska 

och teologiska antaganden, vi finner hos Erik Varden och Martin Hägglund. Vi vet inte vad som 

händer efter döden? På samma sätt som inte vi kan definiera livet? Därför bör varje studier som 

handskas med denna fråga studeras antropologiskt och läsas intuitivt. Vem är människan? Varför 

finns vi? Är vi ämnade endast för att dö? Vad är meningen med livet? Varför lider vi? Varför finns 

ondskan? Vad är godhet? Allesammans är dessa frågor, religiösa axiom och de är konsekventa 

eftersom de illustrera ett otillfredsställd behov av vetande hos människan. Ett behov som bottnar 

i frågan; vem är människan?  

 

6. FRÅGESTÄLLNING  

 

Frågan som arbetet ska besvara är: 

• Vilken roll spelar föreställningar om människan som ändlig eller en evighetsvarelse i 

människosynen som artikuleras i Martin Hägglunds Vårt enda liv och Erik Vardens Allt 

som är värt att minnas? 

För att kunna genomföra denna frågeställning har jag valt att arbeta med tre analysfrågor.  

Dessa analysfrågor är:  

• Vem är människan?  
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• Vad är hennes fundamentala problem?  

• Hur kan man lösa detta fundamentala problem?  

 

7. FÖRFATTARNA  

 

MARTIN HÄGGLUND  

Martin Hägglund är en svensk filosof och litteraturvetare som är född och uppvuxen utanför 

Stockholm och Ångermanland men är numera bosatt i New York. Martin Hägglund är 

litteraturteoretiker och modernistisk litteraturforskare. Han är professor i litteraturvetenskap 

och humaniora. Han är verksam vid Yale University i USA. Han innehar en professurtjänst på 

livstid vid Yale University. Hans bok har beskrivits som en djupt inspirerande bok om hur vi kan 

förvalta vår tid tillsammans, och hur andliga frågor om frihet inte kan skiljas från ekonomiska 

och materiella villkor. Martin Hägglund argumenterar för hur vi bör utveckla en sekulär tro som 

är hängiven vårt enda, ändliga liv bortom såväl religion som kapitalism. Med utgångspunkter i 

filosofer från Aristoteles till Hegel och Marx, skönlitterära författare från Dante till Proust och 

Knausgård, ekonomer Mills till Keynes och Hayek, och religiösa tänkare från Augustinus till 

Kierkegaard och Martin Luther King Jr, pekar Martin Hägglund ut vägen mot ett friare liv och en 

mer hållbart värld (ur Vårt enda liv) 

 

Erik Varden 

Erik Varden är cisterciensabbot. Han är en norskfödd munk som sedan 2015 leder abbotsklostret 

Mount Saint Bernhard i den engelska Leicestershire. Han är biskop av Oslo, tillika apostolisk 

administratör av Trondheim. Han är skribent, andlig vägvisare och abbot för Mount St. Bernhard 

Abbey. Allt som är värt att minnas, är Erik Vardens teologiska essä som bjuder in till en 

djupodlande reflektion över vad det betyder att vara människa? Erik Vardens bok anses vara en 

vägledning ut ur människans ensamhet. Genom att peka på Bibeln låter Vardens oss minnas vilka 

vi är, varifrån vi kommer, vart vi är på väg. Genom att till de bibliska berättelserna foga litteratur, 

konst och musik, utforskar hans bok olika facetter av minnet. Hans bok har beskrivits som en 

teologisk essä om människans natur. Boken ställer den eminenta frågan ”Vad är människan? 
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Utdraget ur boken uttrycker dessa ord: ”Ingen röst är mer förrädisk än den som viskar i vårt öra: 

”Du är ohjälpligt ensam, inget ljus kommer att genomtränga ditt mörker” Den kristna tron 

utmanar den rösten och hävdar att den yttersta verkligheten, källan till allt som finns, är en 

personlig erfarenhet av gemenskap (Ur Allt som är värt att minnas) 

8. METOD  

Uppsatsens metod är en idéanalys. Ludvig Beckman förklarar idéanalys liksom en beteckning av 

samlingsnamn med många olika tänkbara kombinationer av syften, frågeställningar, och 

analystekniker som kan användas i studiet av politiska budskap, (Beckman 2005:11). Idéanalys 

innebär det vetenskapliga studiet av politiska budskap, (Beckman, 2005:11). För att en 

forskningsuppgift ska uppfattas som idéanalytiskt bör man fokusera sig på vad den undersöker 

och mindre på hur analysen genomförs, (Beckman 2005:12). Idéanalysens inriktning hänger ofta 

samman med valet av syfte och frågeställning. I sammanhanget här innebär syftet en vilja att se; 

vilka konsekvenser få de föreställningar om människans som ändlighetsvarelse och som 

evighetsvarelse i människosynen som presenteras hos Martin Hägglunds, Vårt enda liv, Erik 

Varden, allt som värt att minas? (Beckman, 2005:12). Frågeställningen är:  

Vilken roll spelar föreställningar om människan som ändlighetvarelse eller en 

evighetsvarelse i människosynen som artikuleras i Martin Hägglunds Vårt enda liv och 

Erik Vardens Allt som är värt att minnas? (Beckman, 2005:12) 

Verktygsvalet består av metoden som inbegriper en redogörelse över teorier om människans 

natur. Genomförandet av arbetet är att läsa texterna intuitivt för att exempelvis kunna se vilken 

människosyn som återfinns hos Erik Varden, såväl som hos Martin Hägglund, (Beckman, 

2005:13).  

Enligt Ludvig Beckman ägnar sig beskrivande idéanalys åt vetenskapens mest grundläggande 

verksamhet, (Beckman 2005:49). För att beskrivande idéanalys ska tillföra ett vetenskapligt 

värde måste forskaren dra slutsatser om materialet, (Beckman, 2005:49). Beskrivande idéanalys 

är inte att ”referera” men att ”inferera”, (Beckman, 2005:50). Idéanalys som vetenskaplig 

beskrivning återger inte ett material utan drar snarare slutsatser om materialet, (Beckman, 

2005:53). En idéanalys kan innebära att tillföra någonting eller säga någonting nytt om 

materialet som studeras, (Beckman, 2005:50). Om målet vore att beskriva ett politiskt budskap 

kan uppgiften medföra ett systematisk sorterande av materialet på ett sätt som inte omedelbart 
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eller på konkret sätt går att läsa in i materialet själv. Exercisen som den beskrivande idéanalysen 

gör, är att genom läsning säga någonting om textens budskap som texten inte säger sig själv, 

(Beckman 2005:50). Med hjälp av de ”glasögon” som forskaren själv utrustar sig med, kan nya 

budskap eller oklarheter kanske blottläggas. Uppgiften kan dessutom vara att argumentera för 

eller emot de tolkningar av budskapet som andra gjort (Beckman 2005:50).  

Eftersom min avsikt varken är att ta ställning för eller mot kommer min uppsats att luta sig åt den 

beskrivande idéanalysen, (Beckman, 2005:11). Jag använder termen idéanalys i stället för 

beskrivande idéanalys eftersom uppsatsens arbete i huvudsak handlar om att beskriva och 

därmed mäta förekomsten av en viss uppfattning i något av mina valda material (Beckman 

2005:14).  

 

9. TEORI 

 

Uppsatsens teori har varit att undersöka teorin om människans natur såsom den beskrivs i 

antologin Thirteen Theories of Human Nature, redigerad av Leslie Stevenson.  

Livets filosofi är en förståelse av människans natur som ger oss en guidning över hur vi bör leva, 

(Stevenson 2018:1). Visa guidningar är baserade på diagnostiska tendenser om vad det är som 

brukar gå fel med oss människor, samtidigt som guidningarna kan peka på vissa sorter av 

ideologier eller livsåskådningar som vi är skyldiga till i vår existens, (Stevenson 2018:1). När 

Leslie Stevenson tillsammans med sina medförfattare använder frasen ”theory of human nature” 

är det en paraplybeteckning, ett paraplybegrepp vars signifikation går bortom den vetenskapliga 

definitionen av uttrycket ”theory”, (Stevenson, 2018:1). Teorin om människans natur i 

sammanhanget är ett förklädande paraplybegrepp vars innehåll omfattar uråldriga religiösa 

traditioner, klassiska filosofiska system och nutidens fluktuerande vetenskapliga metoder i 

relation till en preskription som kan användas för att definiera vad som menas med uttrycket 

människosyn, (Stevenson, 2018:2). Jag väljer här att använda det svenska begreppet 

människosyn eftersom det internationella ordet ”antropologi” är en bredare definition som inte 

bara har att göra med människans liv och samhällen. Det är ett internationellt begrepp som 

inkluderar ekonomi, kultur, livsåskådning, fysik, urbanism, rualism, etcetera. Inom denna 

kontext pekar det svenska begreppet människosynen på människans liv och samhället i enlighet 

med Leslies Stevensons teoretiserande beskrivning av människans natur, (Stevenson 2018:1). 
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Mina analysfrågor som är: 1) Vem är människan? 2) Vad är hennes fundamentala problem? 3) 

Hur kan man lösa detta fundamentala problem?, är hämtade från Leslies Stevensons 

teoretiserande beskrivning av människans natur, (Stevenson, 2018:2). En teori om människans 

natur innefattar följande punkter: 

1. En grundläggande förståelse av metafysiska element angående universums och 

människans plats i den, (Stevenson, 2018:1).  

2. En teori om människans natur som har en tydlig, specificerad betydelse och vars 

grundläggande definition ligger på ett distinkt plan där uppläggningarna för de 

ideologiska och livsåskådningarnas budskap har att göra med arten människan samt  

människans samhälle och människans livsvillkor, (Stevenson, 2018:1).   

3. Typiska - diagnostiska defekter som tenderar att ligga till grund för att människan och 

samhällen ska följa felaktiga ideologier och gå i fel riktningar, (Stevenson, 2018:2).   

4. En preskription för att sätta till rätta det som har gått förlorat genom att utlägga de 

ideologiska budskapen för att människors liv ska kunna levas på rätt sätt, (Stevenson, 

2018:2).  

Enligt Leslie Stevenson är genom det teoretiserade paraplybegreppet om människans natur som 

vi kan hitta en hoppfull lösning beträffande mänsklighetens fundamentala problem, (Stevenson, 

2018:2). Det är exempelvis ett allmänt antagande att människor ofta är avsiktligt själviska. Varje 

individ agerar efter det som är bäst och gynnsamt för honom eller för henne, (Stevenson, 

2018:2). Ett sådant antagande är en redogörande diagnos, men det är ett antagande som inte 

erbjuder någon lösning åt vad det är som gör oss till själviska människor och hur vi kan övervinna 

denna defekt, (Stevenson, 2018:2). Budet om att vi ska älska varandra är ett mer idealistiskt, 

tilltalande bud än naivistiskt men det ger inte oss någon förklaring till varför vi finner det 

besvärligt att älska eller vilken typ av kärlek för vår nästa det är som vi ska aspirera. Den erbjuder 

inte heller någon hjälp till hur vi ska uppnå denna kärlek, (Stevenson 2018:2). Vad är vår plats i 

universum? Varför finns vi? Hur har vår existens uppstått? Vad är syftet med denna existens? Vad 

är vi ämnade att göra med vår existens? (Stevenson, 2018:2). Dessa är rigorösa frågeställningar, 

ofantligt stora frågeställningar vars respons beror på vilken människosyn vi väljer att acceptera 

eller identifiera oss med, (Stevenson 2018:2). Responsen bottnar antingen i en tanke på att det 

finns en absolut sanning eller att vi besitter en nedärvd teori om människans natur som har 
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objektiva synpunkter med hänsyn till våra värderingar i relation till ett mänskligt liv, (Stevenson, 

2018:3).  

 

10. ANALYS OCH JÄMFÖRANDE  

 

em är människan?. Martin Hägglund skriver att; erfarenheten av ändlighet- 

erfarenheten av hur skört allt vi bryr oss om egentligen är – utgör kärnan i det han 

kallar för sekulär tro, (Hägglund, 2020:14). Att hysa en sekulära tro innebär att vara 

hängiven ett liv som kan ta slut, att vara hängiven projekt som kan misslyckas eller 

raseras, (Hägglund, 2020:14). Hans resonemang utgår då från det allmängiltiga (vad som gör 

livet värt att leva) till det konkreta, (hur vi hantera begravningar), dit vill Martin Hägglund peka 

på hur den sekulära tron ta sig uttryck i våra sätt sörja dem vi älskar, visa engagemang och 

eftersträva en hållbar värld, (Hägglund, 2020:14). Han kallar det sekulär tro eftersom tron är 

hängiven en livsform som är tidslig, (Hägglund, 2020:14). I enlighet med det latinska ordet 

saecularis, innebär sekulär tro för Martin Hägglund att man är hängiven en livsform som är 

tidslig, (Hägglund 2020:14). Han menar alltså att sekulär tro, är den form av tro vi alla uppvisar 

genom att vi bryr oss om någon eller någonting som vi riskerar att förlora. Vi hyser alla omsorg- 

om oss själva, om andra, om den värld vi är en del av- och denna omsorg är oupplösligt förenad 

med risken för förlust, (Hägglund, 2020:14). I anslutning till detta, skriver Martin Hägglund att 

den gemensamma nämnaren för det han kalla religiösa former av tro är en nedvärdering av det 

ändliga livet till en lägre former av existens. Alla de stora religionerna (hinduismen, buddismen, 

judendomen, islam och kristendomen) vidhåller att den högsta formen av existens, eller den mest 

eftersträvansvärda formen av liv, är evig snarare än ändlig, (Hägglund, 2020:14). För Martin 

Hägglund innebär det religiösa i någon form- en betraktelse av vår ändlighet som brist, en 

illusion, eller ett förfallet tillstånd. Ett sådant religiöst perspektiv är inte heller begränsat till 

institutionaliserad religion eller troende person, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:14). 

Eftersom många som saknar en religiös tro ansluter sig till föreställning av att vår ändlighet är en 

negativ begränsning, (Hägglund, 2020:15). Han fortsätter vidare med att säga: Ur ett sådant 

perspektiv betraktas vår ändlighet som ett beklagansvärt tillstånd som idealistisk sett borde 

upphävas. Det är detta antagande Martin Hägglund vänder sig emot. Han vill i stället visa ett liv 

som är värt att leva, måste ändlig, och kräver en sekulär tro, (Hägglund, 2020:15). En sekulär 

V 
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tro är hängiven personer och projekter som kan gå förlorade. Det handla inte om att ge upp inför 

döden utan om att sörja för att någonting ska leva vidare. Att uppskjuta döden och förbättra 

livets villkor. Viljan att leva vidare innebär inte att leva för alltid, utan att leva längre och leva 

bättre- inte övervinna döden, utan att utöka längden på och kvaliteten i en form av liv, 

(Hägglund, 2020:15). Strävan att leva vidare bär medvetenheten om ändlighet inom sig, denna 

praktiska vetskap om ändlighet är ett villkor för att vi ska kunna bryr oss om huruvida någon eller 

någonting lever vidare, (Hägglund, 2020:15). Martin Hägglunds poäng är emellertid att 

omsorgen om vår livsform som ett ändamål i sig utgår från en sekulär tro, även hos dem som anse 

sig vara religiös, (Hägglund, 2020:17). Så fort vi erkänner att vårt ändliga liv- och de 

generationer som kan föra vårt ändliga arv vidare- utgör ändamålet i sig, klargör vi att vår tro är 

sekulär och inte religiös, (Hägglund, 2020:17). Av samma skäl kan de ekologiska krisen endast 

tas på allvar från den sekulära trons utgångspunkt, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:17). Martin Hägglund menar att endast en sekulär tro kan åta sig att främja det ändlig 

livet- hållbara former av liv här på jorden- som ett ändamål i sig. Om själva jorden är föremål för 

vår omsorg i denna tid av ekologisk kris är det just för att den utgör ett ekosystem som kan skadas 

eller förstöras, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:17). Vare sig vi bryr oss om jorden för 

dess skull eller för de arter som är beroende av den, så är medvetenheten om dess osäkra existens 

en inneboende del av varför vi hyser omsorg om jorden, (Hägglund, 2020:17). Martin Hägglund 

skriver vidare att; ”om vi bryr oss om jorden är det snarare på grund av de positiva egenskaper vi 

tillskriver den.” Men en väsentlig del av varför vi bryr oss jordens positiva egenskaper är att vi tro 

att det kan gå förlorade, antingen för oss eller i sig själva, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:17). I anslutning till det så skriver Martin Hägglund ,”att bryr sig om någon eller någonting 

fordrar att man tro på dess värde, men också att man tro att det man värdesätter kan upphöra att 

finnas till”. Endast i ljuset av risken- endast i ljuset av ett tänkbart misslyckande eller en möjlig 

förlust kan vi sträva efter att upprätthålla det vi värdesätter, menar Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:19). Den sekulära trons frigörande potential utgör en möjlighet som är långt 

ifrån uppfylld i vårt nuvarande stadium av sekularisering, vilket inte bör förväxlas med en 

verkligt frigjord form av sekulärt liv, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:19).  

Föreställningen om människan som ändlighetsvarelse spelar roll utifrån synpunkten om ansvar. 

Konsekvensen av en sådan synpunkt ligger i den specificerade skillnaden mellan sekulär tro och 

religiös tro, (Hägglund, 2020:167). Martin Hägglund skriver; att den sekulära tron på att livet är 

värt att leva kan hjälpa oss genom förödande upplevelser, men den är till sin natur skör, eftersom 

vi inte kan upprätthålla den på egen hand, (Hägglund, 2020:167). Även om vi är helt ensamma 
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är vår självförståelse oskiljbara från den sociala värld som har format oss. Den sekulära tron- vår 

förmåga att hysa hopp och tillit till andra erkänner oss och vårt livs värde, liksom av vår egen 

förmåga att erkänna oss själva som värdig, (Hägglund, 2020:167). Exempelvis; ”Om min son 

dör kan jag därigenom finna kraft att leva trots den fruktansvärda sorgen, men under varje steg 

på vägen kommer jag att behöva lita till den värld jag är en del av”, (Hägglund, 2020:168). Om 

vi kan erinra oss kärleken till våra barn- om vi kan se oss själva som kärleksfulla föräldrar som 

oavsiktligt förlorade våra barn- kan vi kanske ta oss genom sorgen, (Hägglund, 2020:168). 

Smärtan kommer aldrig försvinna, men minnena av det vi hade tillsammans kan ge oss kraft. Om 

vi har tur kommer erfarenheterna att ha älskat att ge oss förmågan att älska igen, enligt Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:168). Sedan fortsätter Martin Hägglund med att säga; men om det 

inte finns någon som kan trösta oss, ingen som kan krama om oss och lugna oss, ingen som ger 

oss hopp om en möjlig framtid, kan vi hemfalla till förtvivlan, (Hägglund, 2020:168). Om vi 

dessutom har svikit våra barn på det brutala sättet- om vi har dödat en son utan något skäl som 

kan rättfärdiga vår dåd- då kommer vi att underminerat grunden för vår egen tillvaro och raserat 

vår egen värld, (Hägglund, 2020:168). Enligt Martin Hägglund är risken för en sådan förtvivlan 

inbyggd i varje livsdefinierade engagemang, (Hägglund, 2020:168). Att ha ett livsdefinierade 

engagemang är att i praktiken erkänna att vi inte är självtillräckliga, utan i grunden sociala 

varelser. Vår identiteter är inte given en gång för alla utan beror på former av ömsesidigt 

erkännande som måste upprätthållas eller transformeras och som till sin natur förbli sköra, 

(Hägglund, 2020:168). Vår livsdefinierade engagemang ger oss en värld och en identitet, men de 

understryker även vår ändlighet och risken för att vår värld kan rasa samman, menar Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:168). Martin Hägglund skriver att i den sekulära tron är risken för 

förtvivlan inte endast ett negativ hot, utan även essentiell för vår identitet och hängivenhet, 

(Hägglund, 2020:168). Risken för förtvivlan- medvetenhet om att vår värld kan rasa samman- 

erinrar vi oss om vad som är viktigt i vårt liv och varför våra handlingar har en avgörande 

betydelse. Själva livet står på spel i vårt ändliga relationer, (Hägglund, 2020:168).  

etta är Martin Hägglunds sätt att se på människan. Att se på människans tillvaro såväl 

som människans livsvillkor och de egenskaper som definiera oss, människan (i  

singularis). Det är åtminstone vad man kan utläsa av hans typologi när det kommer till 

frågan om; vem är människan? Det verkar som att Martin Hägglund inte ge något egentlig svar 

på denna fråga, snarare så tycks det vara som att han referera till den sekulära tron som 

utgångspunkten för människans tillblivelse. Att den sekulära tron skulle innebära en essentiell 

vägledning för hur vi ska tolkar oss själva och det liv som definiera oss och de angelägenheter och 

D 
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relationer som vi är engagerade i. Den djupa slutsatsen man kan utröna från en sådan 

människosyn är att människan ”enligt” Martin Hägglund är sekulär till sin natur. Om nu 

människan skulle vara sekulär i enlighet med Martin Hägglunds artikulering, vårt enda liv, vad 

får då en sådan föreställning för konsekvenser? (se diskussionsdel).  

Erik Vardens respons till frågan, ”vem är människan”? Står i enlighet med den regel som har 

väglett det västerländska klosterväsendet ända sedan 500-talet, där den helige Benedictus 

inskärper att munkens liv alltid bör vara ”präglat av fastetiden”, (Varden, 2018:19). Med dessa 

ord rekommenderar den helige Benedictus ett visst mått av allvar, för fastan är den tid då 

människan ”sonar alla försummelser som begåtts vid övriga tider”, skriver Erik Varden (Varden, 

2018:19). Men det handlar inte bara om det, menar Erik Varden. Utan fastan pekar framåt mot 

påsken, och hela regeln ekar påskens budskap, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:19). Vidare 

skriver Erik Varden, munkens veckar flödar ut från och in emot söndagen, uppståndelsens dag, 

miniatyrpåsken. Vid söndagens vigilia inleder han veckans genomläsning av Psaltaren, träder på 

detta förmånliga sätt in i den frälsningshistoria som nådde sin kulm vid Kristi påsk, (Varden, 

2018:19). Erik Varden skriver att; var och en av söndagens heliga tideböner ska eka av de 

hallelujarop, det påskjubel som den helige Benedictus låter spilla över i veckodagarna, som 

refräng till vardagsvigilian, för att lysa upp arbetsdagens dunkel och låta varje enskild natt få se 

en gnista av påskljusets låga, (Varden, 2018:20). Hela munkens liv vetter mot påsken. Att det är 

”präglat av fastetiden” hindrar honom från att förslappas, menar Erik Varden, (Varden, 

2018:21). Denna prägel ser till att han står rakryggad inför Gud och inte glömmer sin egen 

hjälplöshet, inte glömmer Guds gåva, menar Erik Varden, (Varden, 2018:20). Erik Varden 

skriver vidare, att denna påminnelse ligger inbäddad i kyrkans liturgi för Askonsdagen. Vi talar 

om fastan som en ”botens tid”. Därför är det slående att den symbol som inleder den inte direkt 

är inriktad på våra personliga synder, utan främst på vår flyktighet som skapade varelser, menar 

Erik Varden, (Varden, 2018:20). När prästen välsignar den aska han ska teckna de troendes 

panna med, orden:  

Gud, du som bevekas av ödmjukhet och blidkas av botgöring, vänd ditt milda öra till våra böner 

och utgjut av nåd din välsignelse över dem som vidrörs med denna aska så att de genom att hålla 

fastan uppnår ett rent sinne och rätt kan fira din Sons påskmysterium, (Varden, 2018:20) 

Erik Varden skriver, att när vi tar emot askan bekänner vi, vårt släktskap med denna värld av 

stoft, förklara oss redo att avstå från alla föreställningar om vår egen allmakt, (Varden, 2018:21). 

Vi står inför Gud. Vi erkänner den avgrund som skiljer oss från honom. Vi accepterar Guds 
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obekväma annanhet, (Varden, 2018:21). Han är det vi inte är, ändå bär vi i vår väsen spår av 

honom. Vi trängtar efter en fullkomlighet som ingenting skapat kan ge oss. Vi vandra på denna 

jord som ett trånande kött, (Varden, 2018:21). Vi är hemma och samtidigt främlingar, full av 

hemlängtan till ett land som vi minns och likväl aldrig har sett, skriver Erik Varden, (Varden, 

2018:21). När askan delas ut tilltalar prästen de troende med orden: ”Kom ihåg att du är stoft, 

och stoft ska du åter bli”. Orden rustar oss inför pilgrimsfärden mot påsk. Illusionerna tas ifrån 

oss. Det gör  oss sårbara och fria. Vi står rakryggade, med fötterna stadigt i marken, menar Erik 

Varden, (Varden, 2018:21). Erik Varden skriver att prästens ord erinrar om en passage i Första 

Mosebokens tredje kapitel, när Gud ställer Adam till svars för den upproriskhet vi brukar kalla 

”syndafallet”. I anslutning till det skriver Erik Varden att Adam har satt sin egen nyfikenhet över 

Guds befallningar och påföljden blev att ”du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du 

vänder åter till jorden. Ty av den är tagen, jord är du och jord skall du åter bli”, (Varden, 

2018:21). Erik Varden skriver att denna mening kallas ibland för ”Adam förbannelse”. Det är en 

olycklig benämning, menar Erik Varden, (Varden, 2018:21). Orden bara konstatera fakta. 

Genom sitt sätt att handla, genom att bortse från föreskrifterna, satte Adam sina egna kriterier 

för sin skapares. Han som en gång hade stått ansikte mot ansikte med Guds brinnande anlete, 

han- vars väsen återspeglade Guds härlighet, gav efter för sitt eget övermod, skriver Erik Varden, 

(Varden, 2018:22). Han trodde att han höll sig kvar på Guds nivå genom någon inneboende 

egenskap hos sig själv, (Varden, 2020:22). Erik Varden skriver att frestarens knep var att bevisa 

Gud som svartsjuk på människan. Det var så frestaren övertalade mannen att bevisa att han 

minsann kunde tänka själv, (Varden, 2020:22). Om denna list var framgångsrikt var det för att 

Adam på något plan redan betraktade sig som jämbördig med Gud. Han glömde att hans andliga 

natur hade skänkts honom av nåd- det ord som Bibel använder för de gåvor som är gratis och som 

aldrig kan vinnas genom egna ansträngningarna eller förtjänst, (Varden, 2020:22).  

Det verka förhålla sig som det gör med föreställningen om människan som ändlighetsvarelse;  att 

föreställningen om människan som evighetsvarelse också spelar roll, utifrån synpunkten om 

ansvar. Konsekvensen av en sådan synpunkt ligger i den specificerade skillnaden mellan sekulär 

tro och religiös tro. Den skillnaden beskrivs av Martin Hägglund på liknande vis:  

Så länge du stöttas av din familj dina vänner eller det omgivande samhället kan det som det 

möjligt för dig att fortsätta leva vara en sekulär tro snarare än en religiös sådan. För att pröva om 

den religiösa tro är levande eller död- för att pröva om du faktiskt litar till Gud eller bara säger att 

du gör det- behöver du ett scenario där du inte litar till någonting annat än din tro på Gud. En 

levande religiös tro måste kunna övervinna även den mest extrema förlust utan att ta till 
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någonting annat än tron på Gud. Om du verkligen hyser tro på Gud, kan du inte gå under”, 

(Hägglund, 2020:167). En levande religiös tro måste kunna övervinna även den mest extrema 

förlust utan att ta till någonting annat än tron på Gud. Om du verkligen hyser tro på Gud kan du 

inte gå under, (Hägglund, 2020:167).  

Som jag tolka Martin Hägglund innebär alltså den sekulära tro att vi ska hyser en förtröstan, en 

slags tillförsikt på vår tillvaro (familj, vänner, eller det omgivande samhället) för att kunna 

fortsätta att leva i stunder av svårigheter. Medan den religiösa tro är helt och hållet beroende av 

en förtröstan på Gud, för att kunna ta sig genom livets möda. Med andra ord eller man kan anta 

att den sekulära tron konstruera vårt liv och den religiösa tron konstruera vårt liv. Distinktionen 

består i identifikation av den ene eller den andra. Vid jämförandet av Erik Varden och Martin 

Hägglund, en aspekt som tycks flytta upp ovanför vattenyta på deras författarskap, är betoningen 

på människans sårbarhet. Det är i uppfattning av människans sårbarhet som begreppet ansvar 

kommer in, enligt mig. Jag menar att både Martin Hägglund och Erik Varden tycks uppmana 

människan att ta ansvar för sin existentiella sårbarhet. Vi bär på en essentiell skörhet och vi kan 

bara i detta liv rätta upp det som böjd. Det är någonstans en gällande ståndpunkt för den sekulära 

tron och den religiösa tron.  

Erik Varden skriver, det är ofta så i Bibeln att den djupaste sanningen om någon antyds i 

personens namn. Så var det med Adam, (Varden, 2018:22). När Herren säger att han måste slita 

för sitt bröd i sin anletes svett tills han vänder åter ”till jorden”, är det hebreiska ordet för ”jord”, 

adamah. Det kan också betyda bördig eller fruktbar jord, i motsats till det torra land som i 

begynnelsen steg upp ur vattnet, (Varden, 2018:22). Erik Varden fortsätter med att säga; på 

skapelsens sjätte dag böjde sig Gud ned till denna adamah, tog lite jord och formade, adam, det 

vill säga människan. Han andades i hennes näsborrar och sänkte detta jordväsen och en själ som 

nådegåvor. De ord som Gud yttrar efter syndafallet och som upprepas på Askonsdagen är bara en 

påminnelse åt en som råkat i tillfällig minnesförlust, (Varden, 2018:22). Erik Varden skriver; att 

berätta för adam att han åter ska bli el-hadamah, jord, är detsamma som att säga: ”Kom ihåg 

vad du är, varifrån du kommit”, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:23). Genom att bryta mot 

det tillitsförbund som gjorde det möjligt för honom att leva som en andlig varelse gick Adam 

miste om sin likhet med Gud. Därmed reduceras han till sin egen natur, (Varden, 2018:22). Jord 

är det han är i sig själv. Det är det vi är. I den mån våra liv ”präglas av fastetiden” kommer de att 

formas av denna insikt, (Varden, 2018:23). När vi kommer ihåg att vi är soft minns vi också att 

ursprungstanken var att vi skulle vara mer än så, (Varden, 2018:23). Bekännelsen ekar av en 

förlorad potentialitet. Att leva sitt liv med blicken riktad mot påsken är att lita på att det som har 
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gått förlorat har blivit återställt och kan vinnas på nytt, (Varden, 2018:23). Detta kan ske endast 

genom ödmjukhet. Erik Varden skriver, enligt Askonsdagensbön sker det genom ödmjukhet. När 

människan ödmjukar sig svara Gud med att vara flexibel. När vi Förtröstansfullt kan säga till 

honom: humiliatione flecteris, ”du som bevakas av ödmjukhet”, (Varden, 2018:23). Vår 

ödmjukhet åkallar Guds benägenhet att böja sig ned, röra vid oss och återskapa oss, (Varden, 

2018:23). Denna gest från Guds sida erinrar om Adams skapelse. Med hjälp av teologen 

Origenes av Alexandria påpekar Erik Varden det uppenbara, allt annat skapade Gud med sitt ord, 

men Adam skapade han med sin hand. Han tog upp en handfull jord, formade han den och 

efterlämnade sitt eget avtryck i den, (Varden, 2018:23). När adam skapas av adamah instiftas 

det ursprungliga sakramentet: materien ingjuts med Ande. Skapat och oskapat möts i en 

förunderlig, förundrad enhet, (Varden, 2018:23). Erik Varden skriver, det ligger inte alls något 

nedvärderande i påståendet att vi är stoft. Det är Gud som i kärlek stiger ned, böjer sig ned från 

himlasfären för att omforma den enkla materien och återigen fylla den med Ande, (Varden, 

2018:23). På Askonsdagen får vi höra att den sjätte dagens händelser inte var något hugskott. De 

visar hur Gud relatera till mänskligheten. Om människan bli kvar i sitt rätta element, uppriktiga 

inför sig själva, fortsätter Gud att böja sig ned till oss. Han anpassar sig, flectitur, till vår ödmjuka 

belägenhet, humiliatio, inriktad på att läka och återställa vanställda delar av sin avbild, (Varden, 

2018:24).  

Erik Varden skriver vidare, att det är förmodligen därför som ordet humilitas, ödmjukhet, i det 

teologiska ordförrådet står för realism och verklighetstrohet, (Varden, 2018:24). Denna 

betydelse har också etymologiskt bäring, menar Erik Varden. Det latinska adjektivet humilis är 

en avdelning av substantivet humus, vars innebörd är besläktad med hebreiskans adamah, 

skriver Erik Varden, (Varden, 2018:24). Det betecknar ”marken” eller konkret ”jorden” där 

växter finner näring och kan växa, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:24). I klassiskt latin 

använde man frasen iacere humi i betydelsen ”ligga framstupa mot marken”. Att vara humilis är 

att ha markkontakt. En humilis, ödmjuk, människa trivs nära jorden. Människan är i sitt rätta 

element där, menar Erik Varden, (Varden, 2018:24). Människan vet att hon är inte är någon 

fågel eller någon ängel, (Varden, 2018:24). Med hjälp av den helige Benedictus skriver Erik 

Varden, ett viktigt kapitel i Benedictus regel, det sjunde, har rubriken de humilitate (”Om 

ödmjukhet”). Det ger stöd åt just denna tolkning. Den helige Benedictus syfte är inte att 

förödmjuka munkarna. Han visar på en väg till självinsikt, (Varden, 2018:24). Han vill framhålla 

av oss behovet av att framstå som större än vi är, (Varden, 2018:24). Han önskar oss en fast 

hemvist i verkligheten, befriade från illusorisk självförhävelse. Värdet av detta förhållningssätt 
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blir uppenbart om vi för ett ögonblick stannar vid ett helt motsatt, (Varden, 2018:24). I komedin 

Molnen hånar Aristofanes Sokrates för en livsstil och livssyn som han menar står absurt långt 

bort från vardagslivet. Aristofanes låter Sokrates sitta och dingla i en korg högt upphissad över de 

vanliga människors värld, menar Erik Varden, (Varden, 2018:24). När antihjälten Strepsiades 

frågar Sokrates varför i hela friden han sitter där uppe får han svart:  

Det går ej an att finna ut de högre sakers sammanhang, om ej jag lyfter upp min själ och blandar 

hop min tanke med denna tunna luft som han är lik. Men att på marken nere söka forska ut det 

höga, se det går ej, tro mig, ty med våld dar jorden snart min tankes dunster ner till sig, (Varden, 

2018:25) 

Skillnaden mellan Martin Hägglund och Erik Varden, är utgångspunkten för deras författarskap. 

Martin Hägglund utgår från en poststrukturalistisk filosofi, medan Erik Varden har skrivit en 

teologisk essä. Det är en väsentlig skillnad, eftersom i denna skillnad ser vi också att Erik Varden 

menar att utgångspunkten för människans tillvaro, livsvillkor, de egenskaper som definiera oss, 

människan (i singularis) är teologisk. Det är åtminstone vad man kan utläsa av Erik Vardens 

typologi när det kommer till frågan om; vem är människan? Det verkar som att Erik Varden ge ett 

tydligt svar på denna fråga. Erik Varden tycks referera till teologin som utgångspunkten för 

människans tillblivelse. Den djupaste tolkningen är att teologin innebär en essentiell vägledning 

för hur vi ska tolka oss själva och det liv som definiera oss och de angelägenheter och relationer 

som vi är engagerade i. I den bemärkelsen att människan är skapad av Gud, formad av stoft och 

människan i sin dödlighet kommer att återgå till jordens avgrund. Således var inte målet enbart 

att människan skulle vara dödlig och återgå till jordens avgrund. Människan är ämnad att vara så 

mycket mer än stoft. Det vi kan också se är likheten mellan Martin Hägglund och Erik Varden. 

Erik Varden betonar att  jorden är människans rätta element. Martin Hägglund i sin tur menar 

att vårt liv är tidslig. Vårt liv är en kvadratisk tidsepok som är ändlig. Enligt Martin Hägglund 

finns inget liv som kommer efter vårt jordiska liv. Det är där som den stora skillnaden mellan 

Erik Varden och Martin Hägglund återfinns. Den djupaste slutsatsen man kan utröna från en 

sådan människosyn är att människan ”enligt” Erik Varden är teologisk till sin natur. Om 

människan skulle vara teologisk i enlighet med Erik Vardens artikulering, allt som är värt att 

minnas, vad får då en sådan föreställning för konsekvenser? (se diskussionsdel).  

ad är människans fundamentala problem. Svaret på människans fundamentala 

problem ges i termer som vid närmare eftertanke inte står i överenstämmelse med hur 

människans liv faktiskt ser ut. Exempelvis som när människan föreställer sig att hon är V 
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en evighetsvarelse, menar Martin Hägglund. Vidare skriver Martin Hägglund att för människor 

är normernas giltighet alltid en implicit och potentiellt en explicit fråga, (Hägglund, 2020:210). 

Människan agera i ljuset av en normativ förståelse av sig själva- av vilka människan bör vara och 

vad vi bör göra- men vi kan också utmana och förändra människans självförståelse, (Hägglund, 

2020:210). Martin Hägglund skriver att människan styrs inte endast av normer utan är ansvariga 

inför varandra för vad hon gör och varför hon gör det, (Hägglund, 2020:210). Martin Hägglund 

skriver vidare att även om människan fostras till att förstå sin identitet som om den vore 

naturnödvändigt- som när människan antas naturligt tillhöra ett visst kön, en ras eller klass – 

finns det förståelsen av vilka vi är, (Hägglund, 2020:210). Vilka människor kan vara – liksom 

vad människor kan göra – är oskiljbart från hur människor erkänner och behandlar varandra, 

(Hägglund, 2020:210). Hur kan människan erkänna sin självförståelse beror därför på de sociala 

praktiker och institutioner som formar våra möjligheter att leva ett liv, men så länge människan 

har en självrelation- så länge människan på något sätt alls lever ett liv- är frågan om vilka 

människor borde vara levande för mänskligheten, eftersom den frågan är inbegripen i alla våra 

aktiviteter, (Hägglund, 2020:210). Martin Hägglund skriver vidare, när människan tar sig an 

frågan ”vad bör hon göra?” tar människan också an frågan ”vem bör hon vara?” och på den 

frågan finns inget slutgiltigt svar. Detta är vår andliga frihet, (Hägglund, 2020:2011). Martin 

Hägglund skriver att det finns en länk mellan andliga frihet och sekulära tro, (Hägglund, 

2020:233). Den djupaste anledningen till människan är andlig fri är att hon kan ta sig an frågan 

om vad hon bör göra med sitt liv som en fråga, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:233). 

Om det fanns ett givet svar på frågan skulle människan inte vara andlig fri, (Hägglund, 

2020:233). Martin Hägglund skriver, varken sociala normer eller bejaka instinkten, och 

människan kan hålla sig själv ansvarig för detta. Till och familjerelationer- där naturliga 

instinkter och sociala normer kan tyckas extra tongivande- kräver att människan upprätthåller 

dem, (Hägglund, 2020:233). Blotta det biologiska eller sociala faktum att vi är föräldrar är inte 

tillräcklig för vi ska bryr oss om våra barn (vilket bekräftas av hur många föräldrar som överger 

sina barn), menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:233). Snarare så måste människan förstå 

sig själv som en föräldrar, och leva upp till denna praktiska identitet, skriver Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:233). Föräldraskap är alltså en fråga om sekulär tro eftersom det kräver vårt 

existentiella engagemang, att vara föräldrar är inte någonting vi kan uppnå en gång för alla – det 

är en praktiskt identitet som människan måste vara trogen, (Hägglund, 2020:233). Att vara 

handlar inte om att upptäckta ett faktum om oss själva, utan om ett fortlöpande engagemang i 

vårt barns välbefinnande, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:233). Martin Hägglund 



Tros och livsåskådningsvetenskap  

23 

 

skriver, sekulär tro och sekulär förnuft är därför två sidor av samma mynt. Sekulär tro har 

ingenting att göra med någon religiös uppenbarelse eller mystisk ingivelse, utan är inneboende i 

varje form av normativ åtagande, varje form av ansvarstagande, menar Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:234).  

Som föräldrar måste jag vara trogen mitt åtagandet lever eller dör, blomstrar eller vissnar, 

beroende på vad jag gör. Det finns ingen neutral, kontemplativ ståndpunkt som är undantagen 

från dessa normativa frågor om trohet och svek. Jag kan ifrågasätta, förändra eller svika mitt 

åtagande, en endast i termer av ett annat åtagande som jag då måste vara trogen, (Hägglund, 

2020:234) 

Att besvara frågan om vad människan bör göra är att besluta vad som är angeläget i hennes liv 

och vad människan bör prioritera, vilket alltid är en tidslig dimension, menar Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:234). Om någonting är angeläget har det betydelse om vi gör det förr snarare 

än senare, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:234). Att göra någonting förr i stället för 

senare är dock inte nödvändigtvis att göra det med en gång, skriver Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:234). Vad som räknas som förr eller senare kan inte mätas direkt i objektiv tid 

utan beror på människans praktiska situation och praktiska åtaganden, menar Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:234). Att förverkliga åtagandet att bli förälder betyder inte nödvändigtvis att 

man försöker skaffa barn med sin partner nu med en gång, (Hägglund, 2020:234). Martin 

Hägglund skriver vidare, i existentiell mening kan uppskjutandet av en möjlig graviditet vara ett 

sätt för människan att förverkliga sitt åtagande, i den mån människan vidtar förberedande 

åtgärder, (Hägglund, 2020:234). Skillnaden mellan för och senare är dessutom inte absolut utan 

relativ och relationell, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:235). Distinktionen mellan 

”förr” och ”senare” bör inte förväxlas med skillnaden mellan ”före” och ”efter” på en tidslinje av 

händelser, betraktandes ur ett tredjepersonperspektiv, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:235). Skillnaden mellan förr och senare är tillgänglig endast ur ett förstapersonsperspektiv, 

eftersom distinktion förutsätter ett existentiellt engagemang i det egna livet, menar Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:235). Att människan projicerar sig själv in i en framtid är 

förutsättningen för hon ska kunna förstå vad som står på spel i skillnaden mellan göra någonting 

förr eller senare i hennes liv, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:236). Martin Hägglund 

skriver vidare att distinktionen mellan förr och senare förutsätter dessutom att människan 

projicerar det kan bli för sent att göra någonting med sitt liv, (Hägglund, 2020:236). Det är på 

grund av att människan projicera att hennes liv kan ta slut som människan överhuvudtaget kan 

förstå varför det är angeläget att förvalta den tid som ges, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 
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2020:236). Genom allting människan gör projicera hon sig själv i framtiden, eftersom det är ett 

villkor för att någon erfarenhet alls ska vara möjlig, skriver Martin Hägglund (Hägglund, 

2020:236). Att var någon och göra någonting är att projicera möjligheter som vi måste 

upprätthålla, att vara förälder, till exempel, är att projicera möjliga sätt att finnas till för och ta 

hand om sina barn, (Hägglund, 2020:236). Martin Hägglund skriver vidare, projektionen av en 

människans död har emellertid en unik status, eftersom den ger form åt hela människans liv, 

döden är inte en möjlig erfarenhet för människan, eftersom alla erfarenheter förutsätter att 

människan är vid liv, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:236). Att projicera möjligheten 

av vår död är i stället att projicera att vårt liv kan ta slut vilket ögonblick som helst, vilket är 

förutsättningen för att förstå att vårt liv alltid står på i vad vi gör, skriver Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:236). Projektionen av vår död innebär inte att vi vet när vi kommer att dö, 

tvärtom är tidpunkten för människans död obestämd, både på så vis att den kan äga rum när som 

helts och att den kan skjutas upp, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:236). Dödens 

obestämda tidpunkt ger oss möjligheten att förlänga vårt liv – att leva vidare – och gör det 

angeläget att besluta vad vi bör göra med vårt liv, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:236). Vår död är därför den nödvändiga horisonten för vårt liv, menar Martin Hägglund, 

(Hägglund, 2020:236). Martin Hägglund skriver vidare, i rumsliga termer är horisonten ett 

möjlighetsvillkor för att någonting alls ska vara synligt, (Hägglund, 2020:236). Allting vi ser, ser 

vi mot en horisont, som gör det möjligt att skilja mellan närhet och avstånd: att skilja mellan vad 

som är nära och vad som är långt borta, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:236). 

Horisonten gör det möjligt för oss att urskilja rumsliga relationer, men horisonten är sig inte 

lokaliserad någonstans i rummet, oavsett hur långt vi går kan vi aldrig komma fram till 

horisonten, eftersom horisonten rör sig med oss, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:237). I tidsliga termer gäller detsamma för vår död, oavsett hur länge vi lever kommer vi 

aldrig komma fram till vår död, eftersom vi inte kan vara döda, likväl kan möjligheterna i vårt liv 

endast begripas som möjligheter i förhållande till dödens horisont, vår död är den horisont som 

gör alla tidsliga relationer begripliga, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:237). Det är 

här viktigt att understryka att dödens horisont i sig inte kan ange riktningen för vårt liv, skriver 

Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:238). Horisonten är ett villkor både för att kunna hitta en 

väg och för att kunna gå vilse, eftersom även erfarenheten att vara vilse förutsätter att vi försöker 

orientera oss, horisonten kan inte i sig tala om vilken väg vi bör gå, men det är möjligt att alls 

välja riktning, på samma sätt kan inte dödens horisont i sig ange målet för våt liv, menar Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:238). Martin Hägglund skriver att ett evigt liv vore oföränderligt 
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med andlig frihet, eftersom det skulle eliminera frågan om vilka vi bör vara och vad vi bör göra 

med vår tid, (Hägglund, 2020:238). Enligt Martin Hägglund är ett evigt liv antingen tidlöst eller 

ändlöst, i ett tidlöst tillstånd finns ingen frihet eftersom det vare sig finns någonting att göra eller 

någonting att sträva efter, (Hägglund, 2020:239). Det kan inte finnas några handlingar, några 

avsikter eller några ambitioner i ett tidlöst tillstånd, ett ändlöst liv kan därför tyckas mer 

lockande, eftersom det till synes skulle erbjuda en oändlig tid för upplevelser, menar Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:239). Martin Hägglund skriver vidare, ett ändlöst liv skulle aldrig 

kunna vårt liv, eftersom livet aldrig skulle kunna ta slut skulle vi aldrig kunna fråga oss vad vi bör 

göra med våra liv, och vi skulle aldrig offra vårt liv för någonting som har större betydelser för oss 

än vår egen existens, (Hägglund, 2020:239). Ja, utan dödens horisont skulle det överhuvudtaget 

inte finnas någon bakgrund mot vilken vi kan ge vårt liv en riktning, (Hägglund, 2020:239).  

artin Hägglund verka inte ger någon egentlig svar på frågan om människans 

fundamentala problem. Det verkar som att svaren på frågan ligger mellan frågan om 

vad vi bör göra med våra liv och vilka vi vill vara. Det är en fråga som hänger ihop 

med vår praktiskt identitet och existentiell identitet. Den djupaste tolkningen av detta är att 

människan har inte någon väsensdefinition, i alla fall om jag tolkar Martin Hägglund korrekt. Om 

människan inte kan definieras av ett specifik väsen medför den sekulära tron en utgångspunkt för 

våra vägval, eftersom den sekulära tron är ett inneboende normativ som utgår ifrån en 

förstapersonsperspektiv. Det är ett perspektiv som står sig, därför att en avgörande definition om 

människans väsen måste hänga ihop med människans grundläggande identitet. Det vill säga vem 

hon är och vad hon är ämnad att bli. Enligt min tolkning av Martin Hägglund beror livet på att vi 

är självupprätthållande, och självupprätthållande utgörs av människans egen självrelation. Den 

andliga frihet föregås av vårt ändliga liv, på det visset kan inte ett evigt liv medföra ett kvalitativ 

liv åt vår existentiella identitet såväl som vår praktiska identitet. Det är vad man kan utröna från 

Martin Hägglunds svar på frågan om människans fundamentala problem. Om vi skulle utgår 

ifrån att levande varelser kan inte finnas till utan måste upprätthålla och förnya oss själva genom 

vår egen aktivitet, (Hägglund, 2020:218), får ju detta en signifikativ betydelser för vår sociala 

tillvaro, likaväl som människans traditioner, kultur , etik och värderingar, (se diskussionsdel).  

Erik vardens respons till detta är hämtade från berättelsen om Israels population i den Femte 

Moseboken, (Varden, 2018.41). Det är samtidigt viktig att betona den differentiella narrativet 

mellan Erik Varden och Martin Hägglund. Erik Varden skriver med ett teologiskt narrativ där 

övertygelsen på Gud medför också en kunskap. Alltså, den bibliska association till hans skrivande 

M 
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utgör också argumenten för människans fundamentala problem. Erik Varden skriver, I Femte 

Moseboken femte kapitel har Israels folk samlats i dalen mitt emot Bet Pegor i det ockuperade 

Transjordanien, där de står och ser över floden in i det förlovade landet, (Varden, 2018:41). Erik 

Varden skriver vidare, framför dem ligger målet för denna långa färd: dess drömmars uppfyllelse, 

infriandet av Guds löfte, förväntningarna på detta ögonblick har burit dem genom svåra 

prövningar, (Varden, 2018:41). Det har hjälp dem att hålla hoppet uppe trots förseningar och 

besvikelser, menar Erik Varden, (Varden, 2018:41). Erik Varden skriver; som förord till den 

stora Shema Yisrael som kommer strax därefter (i 5 Moseboken 6:4-5) förkunnar Mose följande 

hemlighetsfulla ord:  

Hör, Israel, de stadgar och föreskrifter som jag i dag kungör för er. Lär er dem och följ dem troget. 

Herren, vår Gud, slöt ett förbund med oss vid Horeb. Det var inte med våra fäder han slöt förbundet 

utan med oss, vi som står här i dag, med alla oss som lever nu. Ansiktet mot ansikte talade Herren till 

er ur elden på berget. Själv stod jag då mellan honom och er för att förmedla Herrens ord, (Varden, 

2018:42).  

Erik Varden skriver sedan att det råder ingen brist på exempel, vare sig i livet eller i litteraturen, 

på människor som har åstadkommit något i världen och gärna ser tillbaka på sina svåra 

uppväxtförhållanden för att belysa vilken strävsamhet, begåvning och tur de har haft, (Varden, 

2018:47). Fångenskapsmotivet i Israels historia är lite annorlunda i Israels historia och därmed 

relevant för alla, menar Erik Varden, (Varden, 2018:47). I den mån människan träder in i den 

bibliska åminnelsens logik och flöde kommer människan att upptäcka att hon, som idag i flera 

avseenden är fri, inte alltid har varit det, (Varden,, 2018:47). Vi ombeds att inte glömma hur 

denna omställning gick till, att betrakta vår ökenvandring som en frigörelseprocess, bara genom 

att minnas vilka vi var kan vi genom nåd erkänna vad vi har blivit, skriver Erik Varden, (Varden, 

2018:47). Uppfattningen om att vi minsann har rätt till det ena och det andra lägger sig gärna 

som en grå dimma över den tacksamma återblicken, menar Erik Varden, (Varden, 2018:48). 

Erik Varden skriver att så skedde i Kanaan där Israel, Guds egendom, snart att uppfatta sig som 

landägare, så sker lätt i vars och ens av våra liv, medan nåden är verksam hävdar vi våra 

rättigheter, och vägrar på så vis ta emot den, (Varden, 2018:48). Genom testamentet uppfattade 

befrielsen från Egypten som ett minne som var öppet för fler att ta del av, menar Erik Varden, 

(Varden, 2018:48). Genom att gå in i berättelsen gör de troende erfarenheten av Guds frälsning 

till sin egen, de dras själva in i dramat, de få tillgång till det ständiga nu som är evighetens inbrott 

i tiden, (Varden, 2018:48). Enligt Erik Varden, I Nya testamentet upprepas tolkningsmodell, 

färden från Egypten till Israel framställs som en bild som beskriver varje kristens liv, menar Erik 
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Varden, (Varden, 2018:48).  Erik Varden skriver vidare, genom djärv syntes tolkar Paulus Israels 

frälsningshistoria i ljuset av Kristi Mysterium, för honom osar det förflutna av framtidslöften:  

Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla 

genom havet. (…) Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har 

tidsåldrarnas slut inpå oss, (Varden, 2018:48) 

Som Paulus tolkar uttåget – och den tidiga kyrkan antog hans tolkning – pekar det på något 

större, dess historiska giltighet ifrågasätt inte, men vi får höra att historien har en outtömliga 

betydelseskikt, menar Erik Varden, (Varden, 2018:48). Meningen med Israels befrielse är bildlig 

och profetiskt, mättad med en fullhet som är så storslagen att det som vid Bet Pegor framstod 

som slutet på färden visar sig har varit en början, historien förebådar evigheten, skriver Erik 

Varden, (Varden, 2018:48). Och enligt Erik Varden understryker aposteln att det sanna 

påskalammet som blidkar Gud är den korsfäste Kristus, (Varden, 2018:49). Kristus var den 

klippa ur vilken friskt vatten strömmade fram i öknen, varje frälsningshändelse i det förflutna 

visar sig vara ett tecken på samma självutgivande rörelse hos den inkarnerade Guden som nådde 

sin kulmen på Golgata, menar Erik Varden, (Varden, 2018:49). Erik varden skriver vidare, när 

Kristus, den natt han blev förråd, tog brödet, bröt det och sa: ”Detta är min kropp som offras för 

er” (Varden, 2018:49), instiftades en ny påskmåltid för att ge näring åt ”Guds Israel” på 

pilgrimsfärden mot tidens fullbordan, skriver Erik varden, (Varden, 2018:49). Nu växa ett 

sakramental ekonomi fram som gör det möjligt att föreställa sig en verklig närvarande nåd som 

på en gång inrymmer och överskrider de frälsande avtryck den tidigare lämnat på alla deras liv 

som har hörsammat Guds kallelse, menar Erik Varden, (Varden, 2018:49). När vi nu klargjort 

minnets sakramentala betydelse är viktigt att se tillbaka på de bojor som har fjättrat just oss, 

skriver Erik Varden, att stiga ned i ”minnets kloaker” för att låna ett oförglömligt uttryck av 

Bernard av Clairvaux, (Varden, 2018:49). Poängen är inte att människan ska vältra sig där utan 

att människan ska återuppleva sin fritagning, bevara tacksamheten, och inte minst, lära sig om 

vem hon ska rikta den till, skriver Erik Varden (Varde, 2018:49). Än en gång utmanas 

människan att erkänna sitt ursprung: men nu handlar det inte om att människan skapats ur stoft, 

genom hennes egna val, god och felaktiga, och genom det som framstår som en slump, skriver 

Erik Varden, (Varden, 2018:49). I ljuset av Kristi påskseger kan också våra värsta minnen av 

inskränkt frihet till råmaterial för lovsång, åren i ödemarken avslöjar sin frälsande innebörd, 

skriver Erik Varden, (Varden, 2018:49). Var och en av oss har sin historia om återlösning, vi bör 

inte uppta oss överdrivet mycket vid den, eller berätta vitt och vett om den i alla sammanhang, 

men bör inte heller glömma den, skriver Erik varden, (Varden, 2018:50). Vi kanske kallar oss  
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medborgare i det himmelska Jerusalem, men om vi glömmer varifrån vi kommer och vilka 

ödemarker vi har färdats genom förverkar vi rätten att kalla denna stad vårt hem, skriver Erik 

Varden, (Varden, 2018:50). Och enligt Erik Varden för att bli kvar i dess ljus måste vi lära oss att 

besvara nåden med nåd, att aldrig ta något för givet och att därigenom kunna ta emot allting som 

gåva, (Varden, 2018:50). Den klosterorden Erik Vaden tillhör cisterciensorden av den strikta 

observansen, vilken brukar förkortas O.C.S.O. Dess medlemmar kallas ofta trappister, begreppet 

härrör från det franska klostret La Trapp, som har präglat klostrets historia inte minst genom den 

karismatiske abboten och reformatorn Armand Jean de Rancé, skriver Erik Varden, (Varden, 

2018:51). Erik varden skriver, efter en personlig omvändelseupplevelse ledde Jean de Rancé 

sina medbröder mot en allt ivrigare askes mitt i Solkungens praktfulla Grand Siécle, (Varden, 

2018:51). Enligt Erik Varden hämtade Jean de Rancé inspiration från den tidiga klosterrörelsen, 

när han lät år 1686 bygga två kapell i klosterkyrkans nya adsid vigdes det ena till Johannes 

Klimakos och det andra till Maria av Egypten, båda hade utsetts till skyddshelgon för hans 

reformer redan inledningsvis, valet av den förre är lätt att förstå, (Varden, 2018:51). Erik 

Varden skriver vidare, Johannes Klimakos var en munk vid Sinaiklostret vars skrift, Den 

gudomliga stegen, om observans och bön, har varit grundläggande för hela den monastiska 

kulturen, Jean de Rancé skrev: ”Ingenting hjälpte oss mer i återuppbyggandet av La Trappe än de 

tankar och idéer vi inhämtade genom att läsa Johannes Klimakos och biografierna över 

Ökenfäderna”, (Varden, 2018:51). Enligt Erik Varden är det ett minnesmonument som var helt 

på sin plats, (Varden, 2018:51). I Jämförelse med Johannes Klimakos välkända meriter ter sig 

valet av Maria av Egypten som skyddshelgon mer finkänsligt, den bysantinska kyrkan minns 

Maria av Egypten på den femte söndagen i fastan, men hon har aldrig varit så välkänd inom 

västkyrkan, (Varden, 2018:51). Erik Varden skriver, ändå såg abboten i La Trappe just henne 

som förebild i monastisk omvändelse, hon personifierade för honom färden från slaveri till 

befrielse, berättelsen om hennes liv visar vad det kan innebära att se tillbaka mot Egypten från 

det förlovade landet, när man befriats och adlats av den kungliga spira som Kristus, Lejonet av 

Juda bär, (Varden, 2018:51). Erik Varden skriver att Marias livsberättelse hade bevarats sedan 

500-talets, först i grekiska handskrifter och så småningom också i latinska. Maria framträder som 

en urbild för det kristna livet som väcker hopp – också när hoppet tycks fjärran, (Varden, 

2018:52). Berättelsen är kontrapunktiskt uppbyggd, i historiens centrum står Maria, en rastlöst 

vandrare, hon kompletteras av Zosima som han anse sig har nått sitt mål, (Varden, 2018:52). 

Zosima har levt i kloster ända sedan barndomen. Han är mästare i att fasta och mycket beläst. 

Han tycks helt fulländad, ändå leder just alla bedrifter till en sen medelålderskris, (Varden, 
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2018:52). I grunden härrör frågan tveklöst från en längtan efter dygd, men det ligger också 

självgodhet och leda i den. Zozima tror knappt att det kan finnas någon som är dygdigare än han. 

Vi kan därför föreställa oss hur förvånad han måste har blivit när plötsligt ”en ängel eller en 

människa stod framför honom och svarade på de tankar han inte yttrat för någon annan än sig 

själv”, (Varden, 2018:52).  

Det är vi kan dra för slutsats från Erik Vardens beskrivning om människan är att svaret på frågan 

om människans fundamentala problem består i människans minne, då människan är på 

genomresa från slaveri till befrielse. Att minnas var vi kommer ifrån klargör var vi är på väg. 

Således besvara det inte frågan på människans fundamentala problem, men det peka också på att 

människan har förlorat sin potentialitet. Den djupaste tolkningen av Erik Vardens ord är att  

längtan efter frihet är i sig ett fundamental problem hos människan. Det är i alla fall vad man  

utröna från Erik Vardens ord. Erik Vardens teologiska essä skiljer sig markan från Martin 

Hägglunds poststrukturalistiska filosofi men den ger inte ett tydligt svar åt frågan på samma sätt 

som Martin Hägglund inte ge ett specifik svar åt människans fundamental problem. Hos Erik 

Varden utgör minnet ett fundament hos människan, men minnet är inte det förgångna utan 

minnet är också en berättelse om nuet, där evighet utgör ett inbrott i människans vardag. Det kan 

verka abstrakt men det förhindra inte det faktum att vi identifiera oss med våra erfarenheter. Och 

här verkar det som att berättelsen om Israels folk uttåg i Egypten är en föreställning av de 

svårigheter vi genomlider. Vi är människor och vi lider och vi går genom det svåra för att glädja 

oss och sen går vi genom nya malörer och nya malörer, således om jag tolkar Erik Varden rätt så 

måste människan identifiera sig med sitt jordiska liv för att kunna kalla himlen sitt hem. Det 

verka som att dessa två inte kan separeras. Därför bli det kanske en hoppgivande sak för en 

människa att se evighetsperspektiv som en cylinder, en motivation till att vilja leva ett dygdigt liv 

eftersom vi formas för det som ska komma. Men om nu evighet skulle utgöra en hoppgivande 

tillvaro, hur ska vi kunna tolka det förflutna och det framtida? (se diskussionsdel). Det finns inte 

så mycket likheter och skillnader mellan Erik Varden och Martin Hägglund annat än att den ene 

tala från ett normativ perspektiv och den andra tala från ett deskriptiv perspektiv. Däremot så 

framhåller Erik Varden att vi inte ska ta någonting för givet, utan vi måste ta emot allting som en 

gåva, vilket kan i och för sig står i komparation till Martin Hägglund som framhåller att vårt liv 

kan plötsligt vara över. Människan är historisk i den bemärkelsen att människans framtid är 

ovisst, vi kan inte förutser dess slutsats.  
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ur kan man lösa detta fundamentala problem? Enligt Martin Hägglund, så är de 

rikaste resurserna för att analysera de materiella villkoren för vår andliga frihet 

återfinns hos Karl Marx, (Hägglund, 2020:245).  

Detta kan tyckas överraskande, eftersom marxismen är ökänd för att ha gett upphov till totalitära 

regimer under nittonhundratalet, men jag kommer att visa finns det inget stöd i Marx tänkande 

för någon form av totalitära stat, (Hägglund, 2020:245).  

Tvärtom är premissen för alla hans argument att ”levande mänskliga individer” är ändamål i sig , 

skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:245). Både Karl Marx kritik av kapitalismen och 

hans kritik av religion handlar om att möjliggöra vad han beskriver som ”den fria utvecklingen” 

av våra individuella liv som är alltid beroende av sociala och materiella villkor, skriver Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:245). Enligt Martin Hägglund är utgångspunkten för Karl Marx, 

vad det innebär att vara levande varelser, att vara en levande varelser är att vara definierad av sin 

självupprätthållande aktivitet, (Hägglund, 2020:245). Behovet av att konsumera och producera 

medel för vårt uppehälle tillhör det Karl Marx kallar nödvändighetens rike, enligt Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:245). Martin Hägglund skriver att ingen levande varelse kan 

upprätthålla sin existens utan någon form av produktion och konsumtion, detta nödvändighetens 

rike tillhandahåller i sin tur villkoren för frihetens möjlighet, eftersom levande varelsers 

självupprätthållande aktivitet genera ett överskott av liv, (Hägglund, 2020:245). Som Karl Marx 

betonar är dock människan det enda djur som kan relatera till sin livsaktiviteter som en fri 

aktivitet, andra djur är identiska med sin livsaktivitet, i den mening att de inte kan ifrågasätta 

syftet med det de gör, människor kan däremot förändra syfte med sin livsaktivitet, skriver Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:246). Att människan tar sig an sin livsaktivitet som en fri aktivitet 

är vad den unge Karl Marx kallar människans ”artväsen” (Gattungswesen), begreppet artväsen 

har ofta avfärdats som ett naivt åberopande av en förmodad mänsklig natur eller essens, men en 

sådan kritik är missvisande, människans artväsen är just att vi inte har en given natur eller 

essens, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:246). Förvisso anse Karl Marx att arbete är 

en av människans nödvändiga förmågor, men för Karl Marx rymmer inte begreppet arbete något 

specifikt innehåll som skulle definiera oss en gång för alla, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:246-247). I stället är ”arbete” hans term för alla former av ändamålsinriktad aktivitet, 

arbetet kan vara individuellt eller kollektivt, hantverksmässigt eller konstnärligt, politiskt eller 

filosofiskt, och innefattar alla verksamheter från de mest resultatinriktade handlingar till de mest 

upphöjda andliga sysselsättningar, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:247). Arbetet 

kan vara drivet av fysiska behov, men det kan också motiveras av kreativa ambitioner och 
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kollektiva åtaganden, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:247). Karl Marx är ytterst 

kritiskt till alla former av påtvingat arbete – oavsett om det är slaveri, livegenskap eller 

lönearbetare – men frigörelsen handlar inte om att bli fri från arbete utan om att bli fri att 

arbeta, i ljuset av de ändamål som har betydelse för oss, menar Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:247). Martin Hägglund skriver att ekonomiska frågor kan inte skiljas från existentiella 

frågor och utgör därmed själva kärnan i varje form av andligt liv, (Hägglund, 2020:252). Enligt 

Martin Hägglund, för att leva ett liv måste människan vara inbegripen i någon form av praktiskt 

överläggning angående vad hon borde göra och varför hon borde göra det, en sådan praktiskt 

överläggning kräver att människan kan jämföra värdet av olika aktiviteter och fråga dig vad som 

är värt att göra med hennes tid, (Hägglund, 2020:252). Martin Hägglund skriver att frågan är 

begriplig för någon vars tid är ändlig, det är för att människans tid kan ta slut som hon kan fråga 

sig hur hon bör tillbringa sin tid, (Hägglund, 2020:252). Om livet inte stod på spel i våra 

handlingar, skulle vi inte kunna ha någon normativ relation till vad vi gör eller vad som händer 

med oss, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:253). Det ursprungliga måttet på värdet är 

därför vår ändliga livstid, att vi värdesätter vår egen ändliga tid begripliggör möjligheten att 

värdera någonting överhuvudtaget, vi kan jämföra värdet av två olika aktiviteter – skilja mellan 

vad som är värt att göra och inte värt att göra – endast för att det har betydelse för oss vad vi gör 

med vår ändliga tid, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:253). Martin Hägglund skriver 

att vi måste vara uppmärksamma på den filosofiska skillnaden mellan att värdesätter någonting 

och att bara anse att någonting är värdefullt, att värdesätta någon eller någonting kan inte 

reduceras till åsikten att en person, en sak eller en sysselsättning är värdefullt, (Hägglund, 

2020:253). Det finns många ting vi anse är värdefulla, men bara ett fåtal ting som vi värdesätter i 

meningen att vi prioriterar dem i våra liv, (Hägglund, 2020:253). Exempelvis anser jag att 

medicinska vetenskapen är värdefullt, men läkare är ingenting jag prioriterar i mitt liv, skriver 

Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:253). När jag värdesätter mitt barns liv – ett värdesättande 

som mycket väl kan uttryckas i form av att barnets liv är ovärderligt för mig – är det däremot en 

fråga om mitt praktiska åtagande, jag uttrycker ett engagemang som jag har ålagt mig själv och 

som ställer kvar på, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:253-254). De två aspekterna av 

att värdesätta någonting – att anse att någonting är värdefullt och att värdesätta någonting – i 

den egna praktiken – kan därför i sista hand inte separeras från varandra, trots att människan 

kan se distinktionen mellan de två aspekterna, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:254). 

Enligt Martin Hägglund för att värdesätta någonting måste vi vara redo att ägna det åtminstone 

en bråkdel av vår tid, (Hägglund, 2020:254). På grund av det är ändlig livstid det ursprungliga 
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måttet på värde, (Hägglund, 2020:254). Ju mer vi värdesätter någonting, desto mer av vår 

livstid är vi villiga att ägna det, om någon eller någonting är ovärderligt för oss kan vi till och med 

vara villiga att ge upp vårt liv, all vår livstid, för dess skull, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 

2020:254). Martin Hägglund skriver, hur vi skiljer mellan nödvändighetens rike och frihetens 

rike är aldrig fastlaget en gång för alla, men vi måste göra åtskillnaden för att frågan om frihet ska 

existera i våra liv, (Hägglund, 2020:256). Distinktionen mellan nödvändighetens och frihetens 

rike speglar två sidor av hur ändlig livstid är det ursprungliga måttet på värde, menar Martin 

Hägglund, (Hägglund, 2020:256). När vi gör någonting i nödvändighetens rike kan den tid vi 

ägna åt aktiviteten normativt förstås som en ”kostnad” för oss, ju mer tid vi måste ägna åt vårt 

arbete i nödvändighetens rike, desto högre är det värde vi tillskriver produkten av detta arbete, 

om vi är tvungna att gå i timmar varje dag för att hämta vatten är varje glas vatten mer värdefullt 

för oss än om vi helt enkelt kan vrida på en kran för att få tillräcklig att dricka, skriver Martin 

Hägglund, det rationella målet är alltså att minska nödvändighetens rike och utöka frihetens rike, 

ju mindre tid vi måste lägga på aktiviteter som endast är medel för ett ändamål desto mer tid kan 

vi ägna åt aktiviteter som är ändamål i sig, skriver Martin Hägglund, (Hägglund, 2020:256).  

en politiska ideologin som är marxismen verkar utgöra lösningen till människans 

fundamentala problem. Det är i alla falla vad man kan utröna från Martin Hägglunds 

tilltänkta svar på frågan – hur vi kan lösa människans fundamentala problem? Oavsett 

vilka erfarenheter man ha och vilka associationer vi kan göra av marxismen, verkar det som att 

Martin Hägglund framhålla att det inte återfinns någon form av totalitära idéer i Karl Marx 

politiska filosof, snarare så framstår marxismen som den givande måttet för att kunna analysera 

de rikaste resurserna och materiella villkoren för vår andliga frihet. Den djupaste tolkningen eller 

en annan uppfattning är att Martin Hägglund tycks föreslår marxismen som en konsiderabel 

alternativ för de livshotande svårigheterna mänskligheten står inför. Jämfört med de tidigare 

frågorna så tycks här - Martin Hägglund vilja verkligen ge svar åt frågan på hur människan kan 

lösa sin fundamentala problematik (föresatt att vi vet vad är människans fundamentala 

problem) och på samma gång så tycks svaret på frågan sammanfatta hans agenda, hans syftet 

med vårt enda liv. Martin Hägglund skriver uttryckligen att:  

Uppgiften är att förändra våra sociala villkor på ett sådant sätt att människor inte längre tar till sig 

religionens opium och i stället kan bejaka det oersättliga värdet av vårt enda liv. Vad vi saknar är 

inte evig salighet, utan sociala och institutionella former som skulle göra det möjligt för oss att 

leva blomstrande liv. Behovet av ett sådant kritiskt och frigörande perspektiv har aldrig varit mer 

angeläget. Vi lever i en epok där social ojämlikhet med klimatförändringar av religiösa 
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auktoritetsformer som förnekar dessa frågors avgörande betydelse. En förhärskande reaktion är 

att ta avstånd från den sekulära tron på framstegens möjligheter,  för att i stället förespråka 

nödvändigheten av en religiös tro för att upprätthålla vårt moraliska och andliga liv, (Hägglund, 

2020:39-40)  

Skulle det förhålla sig som Martin Hägglund förespråka; att sekulära tro i enlighet med vår andlig 

frihet som har att göra med vår ändliga tid för att livet skulle vara pragmatisk och blomstrande i 

den bemärkelsen att jag är fri att ställa mig frågan- vad jag bör med mitt liv och vad jag vill 

vara? Att i uppfattningen av livet som tidslig – både praktisk och existentialistisk skulle återfinna 

svaret på sina människans bördor, det skulle återfinnas hos Karl Marx, då vore en minutiös kritik 

av marxismen nödvändigt, på samma sätt som en minutiös kritik av kristendomen vore också 

nödvändigt, (se diskussionsdel). En idékritik analys av bägge ideologierna är nödvändigt, 

(oavsett vad man anse av en sådan formulering, för den som kan sin historia så att säga) 

eftersom det verka som att Martin Hägglund är övertygad om marxismen kan förmedla en 

lösning till de svårigheter som mänskligheten står inför, men denna utopi reser också mer frågor 

än vad den besvara då vi lever i en epok av livet som reser fler frågor än vad den har svar till. Och 

talet om ett meningsfullt liv eller blomstrande liv är förelegat oavsett om vi är marxister eller 

kristna. Mänskligheten kan inte cirkulera i sitt historiska ekorrhjul (vad är meningen med livet?) 

med en förhoppning om att vi ska komma till insikt om vilka vi är? (se diskussionsdel)  

Erik Vardens respons till frågeställning återfinns i hans framställning av den kristna kyrkans 

traditioner. Erik Varden skriver, den första uppgift som den tidiga kyrkan tog sig an var en enorm 

minnesövning, (Varden, 2018:110). Erik Varden skriver, vi kan följa varje berättelser i 

Apostlagärningarna och epistlarna, den hebreiska Bibeln lästes om från början till slut och 

skärskådades efter tecken på Jesu evangelium, (Varden, 2018:110). Ett perspektivskifte uppstod 

när lärjungarna, som ännu stod och gnuggade sig i ögonen, blev allt klarare över att Jesus Kristus 

verkligen hade uppstått från de döda, menar Erik Varden, (Varden, 2018.110). Detta satte också 

det sedan länge förflutna i ett annat ljus. Påskens bekännelse frambringade ett hermeneutiskt 

skifte på alla kunskapsnivåer, ingenting var sig likt, allt måste dras upp igen, övervägas på nytt, 

omtolkas, menar Erik Varden, (Varden, 2018:110). Enligt Erik Varden så skissar evangelisten 

Lukas scener som visar hur minnesprocessen såg ut hos de första kristna, (Varden, 2018:110). 

Erik varden skriver, evangelisten Johannes ger minnesprocessen en teologisk förklaring, hos 

honom presenteras den som en egen person, med ett namn, i sitt tal efter den sista måltiden 

berättar Jesus för lärjungarna att, ”Hjälparen, den helige anden som Fadern skall sända i mitt 
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namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er”, skriver Erik Varden, 

(Varden, 2018:111). I Johannesprologen kallas den som yttrar dess ord för Ordet genom vilket 

allt blev till, Detta ”allt som jag har sagt er” måste alltså omfatta mer än det Jesus predikade, 

skriver Erik varden. Ordet har inte varit tyst sedan världens begynnelse, att följa hans råd är att 

erinra sig själva verkligheten, att låta den upplysas av det ljus som lyser in i och ut ur den tomma 

graven, skriver Erik varden, (Varden, 2018:111). Att göra denna minnesövning är att börja leva i 

Anden, den Ande som påminner oss kallas på grekiska parakletos, det är ett ord som kan tolkas 

och översättas på flera sätt – som ”Hjälparen” men också som ”Tröstaren”, ”Rådgivaren” eller 

”Förkämpen”, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:111). Alla ger uttryck för olika upplevelser av 

att känna sig styrkt i sitt inre, Andens är hjärtats vän, den som uppfyller oss i ensamheten, men 

han är också den som skapar gemenskap, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:111). Erik Varden 

skriver, den Ande som vid världens skapelse ”svepte fram över vattnet” äger det gudomliga 

privilegiet att kunna skapa något av vinet, vid dess beröring bli människohjärtat, som i sitt 

naturliga tillstånd är bedrägligaste av allt förmöget att knyta an och bli förtroligt, (Hägglund, 

2018:112). Kringströdda mänskliga realiteter förs samman till en och samma historia, till ett liv i 

gemenskap, (varden, 2018:112). Den Ande som skapar, förenar, tröstar och erinrar kallas i 

Johannesevangeliet för sanningens ande och enligt Erik Varden hänger det engelska ordet för 

sanning, truth samman med troth, som härstammar från ett fornengelskt substantiv med 

betydelsen trofasthet och varaktighet, denna etymologi präglar den anglosaxiska förståelsen av 

sanningsbegrepp, (Varden, 2018:112). Erik Varden skriver, det grekiska verbet lanthano 

betyder i aktivum ”undgå upptäckt”, och i medium-passivum ”låta något slippa undan”, det vill 

säga, ”avsiktligen glömma”. Glömskan är för det grekiska medvetandet inte bara ett ofrivilligt 

tapp, orsakat av bristfällig orsakat av bristfällig uppmärksamhet eller kapacitet, den kan tvärtom 

vara en medveten handling, en avsiktlig och potentiellt klandervärd förvisning av något ur 

minnet, menar Erik Varden, (Varden, 2018:112). När själen hamnar i ett tillstånd av avsiktlig 

glömska börjar den törsta efter omedvetenheten på ett sätt som liknar den kroppsliga letargin – 

den sjukliga dåsigheten – vilken i mytologin representeras av Lethe, den mörka, underjordiska 

flod ur vilken de döda drack för att glömma sitt förflutna, menar Erik Varden, (Varden, 

2018:112). I Aeneiden utvecklas denna uråldriga föreställning när Virgilius beskriver sina egna 

tankar om livet efter detta, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:113). Nya testamentets ord för 

sanning avvisar denna frestande fantasi om en slit- och – släng – identitet, Aletheia vägrar att 

låta sig lockas av Virgilius skymningsland och ställer krav på ett vaket fasthållande vid minnet och 

medvetande, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:114). Erik Varden skriver substantivet 
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inledande ”a-” är det så kallade alpha privativum, ett mångsidigt litet prefix som grekerna 

använde för att vända på betydelsen av det begrepp det inleder (vi har lånat in det i ord som 

amoralisk och analfabet). Att söka sanningen är att simma uppströms från hades, att välja ljus 

framför mörker, att väga sönderfallet, (Varden, 2018:114). Erik Varden skriver, perspektiven 

blir hela tiden vidare och vidare. Ett meningstungt stycke i den första delen av Katolska Kyrkans 

Katekes betonar att detta beror på Guds heuristiska intention:  

Uppenbarelsens plan förverkligas ”genom gärningar och ord, vilka är nära förknippade. Denna 

plan medför en särskild ”gudomlig pedagog”: Gud ger sig stegvis åt människan, han förbereder 

henne i etapper för att ta emot den gudomliga uppenbarelse han ger av sig själv och som når sin 

höjdpunkt i det människoblivna Ordets, Jesu Kristi, person och sändning. Irenaeus av Lyon talar 

många gånger om denna gudomliga pedagogik och använder bilden av en ömsesidig tillvänjning 

mellan Gud och människan och blev Människoson för att vänja människan vid att få insikt om 

Gud och vänja Gud vid att bo i människan, i enlighet med Faderns goda vilja, (Varden, 

2018:115).  

En sådan stegvis insikt i uppenbarelsen hade varit skandalöst om det inte hade varit för att det 

bland dem som tar emot den finns en minnesgemenskap som överskrider tiden och sträcker sig 

utöver dödens gränser, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:116). Vad vore annars tradition? En 

kedja som blint förmedlar ett sanningschiffer från den ena trögtänkta generationen till den 

andra, så att den ska kunna uttydas först i framtiden, i händerna på några som äntligen är 

tillräcklig intellektuellt välutrustade för att kunna greppa den? Skriver Erik Varden, (Varden, 

2018:116). En sådan evolutionär modell rimmar illa med den heliga traditionen. Irenaeus tanke 

om att Gud och människan sakta vänjer sig vid varandra tecknar en annan bild, som också går väl 

ihop med vad som står i Bibeln, menar Erik Varden, (Varden, 2018:116). Den säger något om 

Guds tillmötesgående sätt, Gud tycks uppföra sig som en artig besökare som inte vill tränga sig på 

och är noga med att inte göra värden obekväm med sin närvaro, samtidigt som han erbjuder 

denna närvaro som en gåva, skriver  Erik Varden, (Varden, 2018:116). Pingstsekvensen talar om 

Anden som dulcis hospes, en ljuvlig gäst. Det är en beskrivning som stämmer överens med Jesu 

ord; ”Jag har mycket att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu, men när han kommer, 

sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen”, menar Erik Varden, (Varden, 

2018:116). Anden erinrar oss lite i taget, så att hela sanningen blir hanterbar, han vägleder oss 

steg för steg, så att vi förmår följa honom, menar Erik Varden, (Varden, 2018:116). Självklar 

överskrider hela sanningen allt vad någon individ kan ta till sig, vilka gåvor människan än 

välsignats med, och hur mycket nåden än vidgar hennes  sanningskapacitet, är det alltid för 
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begränsad för att kunna greppa sanningens fullhet, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:116). 

Erik Varden skriver angående Serafim af Sarovs död, att Serafim försköt det upplevda slutmålet 

för ett kristet levnadssätt så att det inte längre handlar främst om att sätt att handla, utan ett sätt 

att vara, (Varden, 2018:122). Det som för de flesta kristna framstår som ett självändamål är i 

själva verket, hävda Serafim, bara ett medel – visserligen ett oundgänglig sådant, men likaväl 

bara ett medel, menar Erik Varden. Evangeliet ger oss mer än en uppsättning moraliska regler, 

det ger oss en plan för människans förvandling, menar Erik Varden, (Varden, 2018:122). 

Avslutningsvis så skriver Erik Varden, det människan bör rikta in sig på vore att utveckla hennes 

förmåga att ta emot Anden, det vill säga leva ett gudomliggjord liv, goda handlingar formar 

människans hjärtan och utgör en andlig barometer som säger något om var människan befinner 

sig på vägen till självtranscendens, menar Erik Varden, (Varden, 2018:123). Goda gärningar kan 

in-spirera oss, öppna oss för Anden, om deras intuition är utfört till minne av Kristus för hans 

skull och väcker de rätta strävan inom människan, skriver Erik Varden, (Varden, 2018:123).  

Detta är Erik Vardens sätt att besvara frågan om hur man kan lösa människans fundamentala 

problem. Och till likhet av Martin Hägglund så verkar det som att Erik Varden ger också respons 

åt frågeställning, ”hur kan man lösa människans fundamentala problem”? Om jag tolkar Erik 

Varden rätt, verkar det som att lösningen på människans fundamentala problem återfinns i 

Kristus frälsargärning. Hos Martin Hägglund är den sekulära tron motivet för ett blomstrande 

liv. Hos Erik Varden är rekommendationen att människan bör rikta in sig på att utveckla 

förmågan att ta emot den Helige Ande, det vill säga leva ett gudomligt liv. Erik Varde tycks också 

förespråkar att slutmålet med människans levnadsätt består i att vara än att handla. Den djupaste 

tolkningen man kan utröna från Erik Vardens respons är att slutmålet för det kristna livet är att 

människans ska återförenas med sin existens, sitt Varat. Det vill säga att människa ska bli den 

hon var avsedd att bli, nämligen Människa (sin person). Det är möjligtvis en insikt som kan delas 

med den som är troende, (det är inte partiskhet utan det är en konstatering). Den kristna 

narrativet, kristendomens berättandespråk skiljer sig från övrigt narrativ i den bemärkelsen att 

Gud står i centrum för berättelsen. Det är ett narrativ som framhåller historien som  

filosofiskantropologi och verklighet som metafysisk. Erik Varden tycks lyfta fram en 

metauniversum där tron utgör kunskapen för det som är gudomlig och på samma gång mänsklig. 

Således bör man vara kritisk till ett sådant antaganden eftersom den intrikata relationen mellan 

Gud och människan står i kontrast till människans tillvaron och hennes livsvillkor. Följer vi Erik 

Varden teologiska resonemang, bör man också vara kritisk och ställa sig frågan, kan religiösa 

erfarenheter vara tillräckliga som argument för Guds existens? (se diskussionsdel). Vilka 
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garantier återfinns det i Erik vardens teologiska framställning av människans kvalitativa 

tillvaron, hennes livstid? Eller det som människans värdesätter och det som människan anse vara 

värdefull? Talet om ett meningsfullt liv eller blomstrande liv är förelegat oavsett om vi är 

marxister eller kristna. Emellertid är det filosofiska antropologi en historisk era som utgör en 

aspekt av mänsklighetens historia. Det har sina konsekvenser. Mänskligheten kan inte cirkulera i 

sitt historiska ekorrhjul (vad meningen med livet?), med en förhoppning om att vi ska komma till 

insikt om vilka vi är? (se diskussionsdel). Även här bör kristendomen konsidera en annan 

utveckling för sin narrativ.  

 

11. RESULTAT  

 

ilken roll spelar föreställningar om människan som ändlig eller en 

evighetsvarelse i människosynen som artikuleras i Martin Hägglunds Vårt 

enda liv och Erik Vardens Allt som är värt att minnas? Martin Hägglund 

framställer människan som sekulär. Den sekulära tron är varken religiös eller en mystik, snarare 

är det en inneboende normativ hos människan. Det återfinns en relation mellan människan som 

sekulär och människans andliga frihet. Den andliga frihet är en del av människans natur. Den 

andlig frihet hos Martin Hägglund kännetecknas av högre former och den skiljer sig från 

religionens andliga frihetens kännetecken. Den djupaste innebörden av att vara andlig fri är att 

människan kan ta sig an frågan om vad hon bör göra med sitt liv, (Hägglund, 2020:245). Hos 

Martin Hägglund förekommer det inte någon distinktion mellan naturlig frihet och andlig frihet. 

Det naturliga frihet består av tre kännetecken, enligt Martin Hägglund; den första kännetecknen 

är att vara självreproducerande. Alla former av liv agerar för att bevara sig själva eller sin art, och 

visar därmed en elementär form av självbestämmande, (Hägglund, 2020:221). Den naturliga 

frihetens andra kännetecken är den levande förmåga att hysa en negativ självrelation, när en 

levande varelser drabbas av motgångar ger den inte bara passivt efter för det som händer utan 

ägnar sig åt någon form av aktivt motstånd i enlighet med sitt eget självbestämmande, 

(Hägglund, 2020:222). Den naturliga frihetens tredje kännetecken är relationen till ett överskott 

av tid (diskontering). Den levande varelsens självupprätthållande aktivitet generar med 

nödvändighet mer livstid än vad som krävs för att säkra dess överlevnad, så finns åtminstone ett 

minimalt mått av fri tid för varje levande varelser, (Hägglund, 2020:223). Varför det 

förekommer en sådan distinktion mellan naturlig frihet och andlig frihet i Martin Hägglunds 
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dialog, vet man inte, däremot så verkar föreställningen av människan som ändlig vara tätt 

förknippad med insikten av att människan är sekulär. En sådan föreställning spelar rollen i 

avseenden att den sekulär tro hänvisar oss till att människans liv är en osäkerhet. Termen framtid 

kan i ett sådant sammanhang förstås i termer av historia. Det vill säga människans liv är 

historiskt på så vis att det är riktad mot en framtid som inte är given. De världar vi är en del av, 

de projekt vi håller liv i och som håller liv i oss kan utvecklas och förändas på ett dynamiskt sätt, 

men de kan också rasa samman, tyna bort och dö, (Hägglund, 2020:12). ”Kort sagt, både vårt liv 

och de projekter vi är engagerar oss i är ändliga” (Hägglund, 2020:12). Enligt Martin Hägglund, 

att vara ändlig betyder framför allt två saker, att vara beroende av andra och att leva i relation till 

döden, och människan är ändlig eftersom hon kan dö, likaså är de projekt hon ägnar sig åt 

ändliga, eftersom de endast existerar genom ett pågående engagemang, och kommer att upphöra 

om de överges, (Hägglund, 2020:12). Detta förknippas till uppfattningen av människan som 

sekulär förenad med människans andliga frihet. Den djupaste anledningen till att människan är 

andligt fri är hon kan ta sig an frågan om vad hon bör göra med sitt liv som en fråga. För Martin 

Hägglund är den sekulära tron grunden för allt mänsklig omsorg (i djupaste betydelse). Varken 

evigt liv eller tron på Guds existens är att eftersträva eftersom den enda innebörden som också är 

resolut i avseendet är vår livstid. På grund av det borde vi värdesätta och dra maximal nytta av 

vårt enda liv. Vi ska också förskjuta kapitalismens alienation och exploaterande politik. Även om 

Martin Hägglund inte uttrycker sig explicit, kan man anta att för Martin Hägglund- om det finns 

en allsmäktig Gud för vilken allting är möjligt kan allting tillåtas, till och med dödandet av ens 

egna barn, utan något annat skäl än Guds befallning, (Hägglund, 2020:199). Det framgår i 

Martin Hägglunds redogörandet av den bibliska berättelsen om Abraham och offrande av Isak. 

Från Martin Hägglunds perspektiv står berättelsen om Abraham och offrande av Isak i motsats 

till Fjordor Dostojevskijs premiss ”om Gud inte finns är allt tillåtet” i bröderna Karamazov. 

Martin Hägglund framhåller att lösningen för människans fundamentala problem återfinns i det 

som han betecknar för demokratisk socialisation, inspirerad av marxismen. En slutsats man kan 

dra från Martin Hägglunds författarskap är att hans tankar erinra om grundlinjerna i den 

kontinentala traditionens politiska filosofi. Martin Hägglund, lyfter fram marxismen som 

lösningen för människans fundamentala problem, detta bör såklart förstås i termer av att varje 

levande varelser kan inte bara finnas till, utan måste upprätthålla och förnya sig själv genom sin 

egen aktivitet, (Hägglund, 2020:218). För Martin Hägglund är premissen för Karl Marx alla 

argument att varje levande mänskliga individer är ändamål i sig, (Hägglund, 2020:2425).  
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Vad vi kan dra för slutsats är att föreställningen av människan som ändlig spelar roll i den 

bemärkelsen att vårt enda liv är det tidsliga livet som vi lever tillsammans just nu. Detta liv är det 

enda livet som någonsin kommer att finnas och vår andliga frihet består i att vi är ansvariga för 

hur vi väljer att förvalta detta liv. Marxismens renässans hos Martin Hägglund både avvisar 

religiösa övertygelser och marknadsekonomiska lösningar till förmån för den sekulära tron och 

människans andliga frihet med intentionen att det ska leda oss i bildandet av ny världsordning, 

(Hägglund, 2020:250).  

rik Varden skiljer sig avsevärd från Martin Hägglund både i skrivande och utförande då 

Erik Vardens ståndpunkt utgår från en teologisk essä med biblisk förankring. Det 

bibliska narrativet står som tolkningsramen för vad det innebär att vara människa. Den 

religiösa tron som Erik Varden representera är också den religiösa perspektivet som Martin 

Hägglund tydligt kritisera i sitt verk. Detsamma gäller för Erik Varden som också ställer sig 

tydligt kritisk till en sekulär livsåskådning. Emedan Martin Hägglund menar att ett evig liv kan 

inte eftersträva, kan man anta hos Erik Varden att döden, människans ändliga liv som ett 

självändamål är i själva verket ett medel för människans varat, (Varden, 2018:122). Slutmålet 

för människans levnadsätt handlar inte längre om hennes handlande, snarare om hennes 

essentiella identitet, det vill säga hennes sätt att vara, (Varden, 2018:122). Hos Erik Varden 

framstår minnet som ett avgrund där insikten om Gud och människans essens döljer sig. Inom 

katolska kyrkans tradition präglas minne av att vara en evidens, en källa för människans 

övertygelse. Och vi kan minnas vårt ursprung eftersom den finns dolt inom oss och vi äger 

kunskapen om var vi kommer ifrån. Människan är på genomresa, hon vandra på denna jord som 

ett trånande kött. Det är en paradoxalt beskrivning, människan är hemma på jorden och 

samtidigt är hon en främling, full av hemlängtan till ett land som hon inte minns och likväl aldrig 

sett. Hos Erik Varden är människan teologisk. I avseendet att människan är skapad av Gud, 

formad efter jordens stoft. Och när människan bli medveten om att hon är stoft minns hon också 

att ursprungstanken var att hon skulle vara mer än så, (Varden, 2018:23). Det man kan anta är 

att människan var avsedd för en ytterlighet som skiljer sig från hennes jordisk element. 

Människan är destinerad för ett högre ändamål. En kritisk approach till detta (människan är 

destinerad för ett högre värde) är att uppfattningen av ett sådant anspråk har att göra med 

insikten om människans fallenhet. Detta kan verkar abstrakt men Erik Vardens semantik 

framställer människan som teologisk. När det kommer till människans fundamentala problem 

består svaret i att människan har glömt sitt ursprung, hon vandra i en evig okunnighet över vem 

hon är. Erik Varden är explicit, när han skriver; det människan bör rikta in sig på är att utveckla 
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sin förmåga att ta emot Anden, det vill säga leva ett gudomliggjort liv, (Varden, 2018:123). Goda 

gärningar formar våra hjärtan och utgör en andlig barometer som säger något om var vi befinner 

sig på väg till självtranscendens (Varden, 2018:123). Här har vi en distinkt skillnad mellan 

Martin Hägglund och Erik Varden, medan Martin Hägglund betonar vikten av värdefullhet och 

värdighet (begreppet skiljer sig hos Martin Hägglund), i enlighet med vår praktiska identitet och 

existentiella identitet, framhåller Erik Varden att gärningar är medel för att människan ska uppnå 

sitt varande. Gärningar kan bara in-spirera människan till att öppna sig för den Helige Anden, 

om intentionen är den rätta och väcker den rätte strävan inom människan, (Varden, 2020:123). 

Erik Varden ställer sig också kritisk till den egna kretsen, då han menar att de flesta kristna vet 

inte vad det innebär att få del av den Helige Ande, på grund av det förmå de inte förvekliga sin 

kallelse. Den personliga Gudsrelation verka stå i centrum för människans gudomlighet. Alltså 

lösningen för människans fundamentala problem återfinns i Kristus frälsning. Och målet med 

människan är själva vandringen med Kristus. Det som slutligen gör oss till människor. 

Vilken roll spelar föreställningar om människan som en evighetsvarelse i människosynen som 

artikuleras i Erik Vardens Allt som är värt att minnas? Vad vi kan dra för slutsats är att 

människan är en teologisk varelse, destinerad till en förhoppning om att bli mer än sitt jordiska 

element. Människan var avsedd till att bli gudomliggjord. Hennes gudomlighetsgörande är att 

människan ska bli människan (i ordets yttersta betydelse). Människan ska bli sig själv, ett Varat. 

Detta Varat avslöja sig i människans slutdestination, (hennes livs ände). Men detta Varat är 

redan en påbörjad vandring här på jorden, där vägen (Kristus) är målet. Bestående element för 

att människan ska kunna fördjupa sig i sin relation till den Gud, vars avbild hon är skapad till, är 

minnet, tacksamhet, ödmjukhet och ansvar och erkännande av hennes fatalitet.  

 

12.DISKUSSION   

 

itt syfte med uppsatsen var att se vilka konsekvenser få de föreställningar om 

människan som ändlighetsvarelse och som evighetsvarelse i människosynen som 

presenteras hos Martin Hägglunds, Vårt enda liv, och Erik Varden, Allt som värt 

att minas; för förståelse av oss själva som människor?  

Martin Hägglund avfärdar religionens roll som en avgörande plats i människans liv, genom att 

använda religionens språk emot religionen själv. Mitt påstående kan bli förstod på ett bättre sätt 

M 



Tros och livsåskådningsvetenskap  

41 

 

om man sätter den i relation till passagen om Abraham och offrande av Isak. Martin Hägglund 

vänder konsekvent på den bibliska allegorin som syfta på Jesus offrande, lidande och död på 

korset. Martin gör detta genom att hänvisa till premissen ”om Gud inte finns är allt tillåtet” som 

avhandlas i Fjodor Dostojevskijs bröderna Karamazov. Genom att vända på denna premiss och 

uttrycka ”om det finns en Gud för vilken allting är möjligt kan allting tillåtas, till och med 

dödandet av ens egna barn, utan något annat skäl än Guds befallning”, (Hägglund, 2020:199). 

Härmed tendera Martin Hägglund att vilja slå håll i det frälsningsbudskap som har guidat, format 

och väglett miljarders människor runt om vår jordklot. Det man kan anta är att ifrågasättande av 

den kristna kyrkans viktigaste dogm (soteriologi) är ett sätt för Martin Hägglund att vilja 

motivera för den sekulära trons resoluta betydelse för våra liv. Om det förmodan vore så att den 

sekulära tron skulle utgöra premissen för vår djupaste omsorg och nödvändigheten för ett 

blomstrande liv, vore det möjligtvis inte en främmande angelägenhet att utsätta den för en kritisk 

idéanalys. Det vore möjligtvis också en katastrofalt angelägenhet att bekänna sig till en 

övertygelse som inte innefatta någon evidens för att vara en bärande övertygelse. Trots sina 

välartikulerade argument, kvarstår ändå frågan, varför skulle den sekulära tron utgöra den 

djupaste formen av omsorg för våra liv? Vad har Martin Hägglund för evidens på att det förhåller 

sig så? Det är en frågan om livsåskådning, en fråga om övertygelse, en fråga om världsbild? De 

argument Martin Hägglund spottar ut sig kan likväl implicera en religiös övertygelse. Samtidigt; 

om det för förmodligen skulle vara så att människans djupaste identitet är ateistisk (sekulär) då 

spelar det verkligen roll vad vi gör med vårt enda liv. Konsekvensen av en sådan livsåskådning är 

att människan bli den hon gör sig till, men så är enkelt är det inte eftersom Martin Hägglund, gör 

en distinktion mellan praktiskt identitet och existentiell identitet. Martin Hägglunds ståndpunkt 

är att den religiösa tron på Gud och övertygelse om ett evigt liv sätter sig på tvären när det 

kommer till att leva ett blomstrande liv, (en religiös tro kan inte vara förenlig med ett frodigt 

liv). Strävan efter frälsning och evigt liv hindrar oss från att vara hängivna ett liv som kan gå 

förlorad. Den sekulära tron öppnar oss för vår sårbarhet, den öppnar upp oss för vår sorg, för vår 

smärta, för ett engagerad liv och för de relationer vi har med dem som vi älskar. En bärande 

argument i Martin Hägglunds författarskap är att om man tro på ett evigt liv så ta man inte 

tillvara på nutiden. Det finns en behållande poäng i detta, i den bemärkelsen, om det inte finns en 

Gud och ett evigt liv att efterlängta då bli det liv vi lever den enda källa till ett frodigt liv. Våra 

relationer, våra vänner, våra familjer, släkter och de projekter vi är engagerade i bli väsentlighet 

för hur vi ska hantera vår sorg, förlust liksom vår framgång. Den som tro på ett evigt liv verkligen 

värdesätter det liv som skall komma och formar sin jordiska tillvaro på jorden i enlighet med det 
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liv som skall komma. Argumenten mot detta är huruvida detta är inte moralisk eller baserad på 

fruktan, bävan, lydnad. Religion och moralitet går oftast hand i hand, även om man kan säga att 

Gud inte är moralisk. Det bli också problematisk att kritisera tron på det eviga livet eftersom 

Martin Hägglunds argument vilar på hans egen intuition. Och det är lite förvånande att tänkare 

som Jean Paul Sartre, Jaques Derrida eller Simone de Beauvoir inte nämns i litteraturreferensen. 

Att Karl Marx och Hegel nämns är inte särskilt märklig då Hegel uttryckte en markant kritik mot 

den lutherska kristendomen som hade anträtt i dåtida Tyskland. Fredrich Hegel menade att 

lutherdomen fokusering på människans fallenhet gav upphov till att människan inte värdesatte 

sin lycka. I filosofins historia skriver Svante Nordin angående Hegel ”  

En ny individualism uppstår som bland annat tar sig uttryck i filosofiska system som epikurism 

och stoicism. Genom splittringen mellan individ och stat når individen en ny frihet, ett nytt 

medvetande om sitt eget jag, symboliserat av filosoferna lära om den vises fullkomliga oberoende 

av yttre förhållande. I den romerska rätten får man sedan den första noggranna regleringen av 

privategendomen och privatmänniskans rättigheter (Nordin, 2017:433). Kristendomen medför 

en ny och högre uppfattning av den mänskliga friheten och av den mänskliga personligheten. Inte 

minst reformationen betyder i detta avseende mycket. Men med kristendomen uppträder 

samtidigt vad Hegel kallar ”det olyckliga medvetandet”. Det uppstår ur en djup splittring. Allt 

gott, allt skönt och fullkomligt förlängs hos en transcendent Gud, medan jordelivet, det som är här 

och nu, föraktas. Paradiset kan av den längtande människan bara anas likt en fjärran klockklang, 

(Nordin, 2017:433).  

Att Martin Hägglund misshandla stoicismen med sin välartikulerad litteratur är i och för sig ett 

imponerade entreprenörskap men den ger fortfarande inte svar åt varken människans natur, 

människans fundamentala problem och lösningen till människans problem. Den sekulära tron 

öppnar upp oss för dödsångest. Det är en behållande poäng. Martin Hägglunds perspektiv på 

döden är givande. Den är givande i avseendet att insikten om att slutet som inte går att undvika 

är en ståndpunkt för att ta vara på livet. Martin Hägglund framhåller den existentiella ångesten 

som en verksam del i varje form av ändlig och andlig liv. Därför att den existentiella ångesten 

väcker frågan om vad vi borde göra med vår tid. Att sträva efter beständig frid är inte 

eftersträvansvärt. Den andliga friheten är ett medel för oss att kunna ifrågasätta syftet med vårt 

liv och bestämma vad vi vill göra förutom att vi ska hålla oss vid liv. Martin Hägglunds poäng är 

att en sådan frihet medför risken för existentiell kris som ett villkor. Det man kan anta är att för 

Martin Hägglund så handla det om att äga sin existentiella ångest och inte vilja fly från den eller 

så ska man se till att övervinna den. För att tala med en annan författares ord:  
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Målet är inte att frigöra oss från sociala och materiella tillvaro utan det vi bör söka är att äga vår 

existentiella ångest, syssla med ändamålsinriktade verksamheter som engagerar oss för att kunna 

leva ett blomstrande liv, erkänna vårt ömsesidiga beroende av varandra och bygga ett samhälle 

som förvekliga vår frihet – alltså en befrielse av det ändliga livet, vilket också var vad marxismen 

verkligen handlade om 

När den gäller den demokratiska socialisationen finns det anledningar till att absolut vara kritisk 

Det är inte ny företeelse att vilja göra demokratisk socialism till bildande av en ny världsordning. 

Och även om frånvaron om socialisationens konsekvenser lyser i Martin Hägglunds bok, har 

människor fortfarande sina erfarenheter. Hos Martin Hägglund står det religiösa för det som ont 

(en tanke vi hittar hos bland annat Marquis De Sade). Och socialisationen skulle då vara 

lösningen för det paradisliknande samhället vi vill ha. Samtidigt har historien visat oss 

motsatsen. Vi har haft Robert Mugabe och Zimbabwes, en socialistisk frihetskämpe som slutade 

sina dagar som en av den afrikanska kontinentens värsta diktator. Vi har Francois Mitterrand och 

den franska socialismen och deras delaktighet i folkmorden i Rwanda. Den sekulära franska 

staten och invadering av Algeriet, vilket ledde till ett oupphörlig krig mellan Algeriet och 

Frankrike. Listan kan göras lång. Det är nödvändig att inte blunda för de bedrövligheterna 

socialismen har tillfört. Även om teorin låter bra på pappret. Visserligen kan man säga detsamma 

om kristendomen men du hittar Kristendomen i alla lägen, både inom nazismen och du hittar 

kristendomen inom apartheid men du hittar också kristna som ha gett sina liv för sin nästa i 

enlighet med Jesus kärleksbudskap. Den sekulära tron och socialismen låter bra men den reser 

sina frågor. En exempel på detta är fördelning av coronavaccinet. Utvecklade länder som har 

möjlighet prioritera sin befolkning först och de som är mindre lottade kommer sist i skalan. 

Martin Hägglund skulle får en rättvisare bedömning om han satte sitt perspektiv i relation till de 

historiska och moderna konsekvenserna. Den stora frågan man kan ställa till Martin Hägglund 

är, om nu evigheten skulle vara illa och malplacerad i enlighet med hans beskrivning, är det rätt 

av honom att ta ifrån människor deras förhoppning om en kommande tid? Har inte den 

mänskliga svaghet rätt att hoppas om ett annat liv som skänker hopp och förtröstan?  

Den som är religiös och som bekänner sig till en levande tro kan alltid hävda den simpla frasen 

”min tro bär, jag är på rätt plats”. Även om Martin Hägglund skriver att sekulär tro har 

ingenting att göra med någon religiös uppenbarelse eller mystisk ingivelse, utan är inneboende i 

varje form av normativ åtagande, varje form av ansvarstagande, är det ofrånkomlig att inte se hur 

Martin Hägglund ge den sekulära tron samma auktoritet som en religiös tro. Erik Varden tala om 

den förrädiska rösten som viskar i vårt öra, om vår ohjälpliga ensamhet. En ensamhet där ljuset 
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inte tränger genom vårt mörker. Den kristna tron utmanar den rösten och hävdar att den yttersta 

verkligheten, källan till allt som finns är en personlig erfarenhet av gemenskap. Kristendomen 

har ett försprång, eftersom hon har alltid kunnat bidra till bildande av gemenskap. Samtidigt har 

historien har visat oss att den kristna kärleksbudskapet har inte alltid levt upp till sin 

potentialitet. Detta var för övrigt någonting som ateisten Mark Twain kritiserade de kristna för. 

Hos teologen, det lärosäte som jag tillhör; som en immigrant har jag ingenting gemensam med 

varken mina medstudenter eller mina läraren och jag trivs inte i min studietillvaron. Emellertid 

är jag engagera i mina studier därför att det är inte gemenskapen med mina medmänniskor (eller 

en sekulär tro för den delen) som utgör källan till mitt engagemang. Det är snarare valet jag har 

gjort (ett frivilligt val). Erik Varden tala om erfarenheten av en personlig gemenskap (baserad på 

en överlåtelse till en Gud). Man anta att den personliga gemenskapen ha att göra med den 

personliga Gudsvandringen. Människan drivs av en övertygelse och det är denna övertygelse som 

engagera exempelvis i mina studier trots mina svårigheter. Mitt val av studium vila på en 

onekligen kärlek till Gud. Det är inte kärlek beroende av människor. Alltså trots min otrivsamhet 

på mitt lärosäte kan jag ändå investera min tid, mitt intellekt i skolan utan att för den sakens 

skulle sträva efter att vara en del av skolans intellektuella gemenskap. Härmed dela jag Erik 

Vardens tanke om att målet med människan är inte döden utan att bli sitt Vara (sitt jag). Även 

när jag stöter på en författare som Stanley Hauerwas vars rasistiska presentation av afrikaner i 

sin bok, det fredliga riket- en introduktion till kristen etik” gör mig indignerad och 

presentationen förstärka mitt utanförskap på ett universitet där jag är den ende afrikanen bland 

övriga västerlänningar, beror mitt engagemang varken på en sekulär tro eller en strävan efter 

delaktighet i en kristen gemenskap. Mitt engagemang beror på den inneboende ensamheten som 

låter mig veta att vägen är målet. Människan är både individualistisk och kollektivistisk. Vi är 

både ensamma (unika) och sociala (flockdjur). Att förklara mänskliga svagheter med metafysiska 

beskrivningar ger oss inte alltid svar åt -vem är människan? Vad är människans fundamentala 

problem? Och vad är lösningen på människans fundamental problem? Liksom Martin Hägglund, 

vad har vi för evidens? Erik Varden vägleder människan ur sin ensamhet, genom att visa hur 

Bibel är en Skrift som låter människan minnas vem hon är, varifrån hon kommer, vart hon är på 

väg. Teodicé problemet har enligt västerländsk sekulär-ateism varit den starkaste argumenten 

emot Guds existens. Det är logiskt samtidigt så har den ateistiska rörelsen ett problem och det är 

den systematiska ondskan? Vad har vi för svar angående det? Där har kristendomen och sin 

pastorala teologin ett försprång. Kristendomen ha alltid kunnat uttrycka kärleken. Den offrande 

kärleken, men vi vet också att många kristna har inte alltid lev upp till det som Kristus har lärt 
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sina lärjungar. En tydlig exempel är den industriella slaveriet. Visserligen är den industriella 

slaveriet en konsekvens av socialdarwinismen, men kristendomen har ändå anpassat sig till 

tidsandan. Detta är den förekommande problem inom den kristna kyrkan, att man på ett eller 

annat sätt ha gett efter för politiska auktoriteter. En tydlig exempel är kristendomen totalitära 

regimen i Sovjet och nazismen i Tyskland. En religiös tro på Gud får konsekvenser för våra liv, 

den får konsekvenser för våra värderingar, etik, relationer, och var vi kommer spendera vår 

evighet. Tron på en Gud eller en Yttersta Verklighet har haft en evolutionär betydelse för 

mänsklighetens överlevnad. I över lag kan man säga, även om vi utgå att vårt liv är ändlig, verkar 

det vara så att tro på ett evigt liv har gett människan en större chans att genomleva smärta, 

ångest, förlust, därför att människan är inte designad för att vara lycklig, (lycka är ett opium för 

folket). Det som gynnar vår överlevnad bli till sanningsanspråk. Ända sedan våra anfäders tid, har 

människan kämpat för sin överlevnad. Gud har fått spela en avgörande roll, vare sig det är en 

illusion eller inte. Erik Vardens insiktsfulla bok, visar oss att vårt liv är att bli människa, att bli 

oss själva. Vilket är revolutionerade, därför att det står i kontrast till Martin Hägglunds 

evighetstolkning. Målet med människans evighet är att bli människa. Detta säger även Jesus 

”evig liv är att lära känna Gud”    
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