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Abstract 

The Spirituality of Peter Halldorf Studied Through His Own Books 

Development, Influences and Changes 

 

This study is a historical investigation of the Christian spirituality of a Swedish Pentecostal author, 

pastor and Retreat leader, Peter Halldorf. His books from 1984 to 2019 were investigated, using three 

categories; doctrines (beliefs), practices and affections. The investigation reveals a considerable 

change over the years in Halldorf`s spirituality as evidenced in the texts. The investigation shows the 

persons and milieus that have had formative influence on Halldorf’s spirituality, chiefly Alexander 

Schmemann, Thomas Merton, Lev Gillet, Pope Francis, Matta-Al-Miskin, the Desert Fathers, early 

Christianity through Church Fathers, and especially the spirituality of Eastern Churches. Halldorf’s 

books are characterized by a desire for Bible centered discipleship and radical holiness for the 

ultimate purpose of Christian unity. The great Christian Tradition is very important in Peter Halldorf’s 

books and his spirituality 
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1. Inledning 

Många människor verkar idag vara intresserade av andlighet. Eller med ett ord som används i 

vetenskapliga sammanhang, spiritualitet. Andra benämner det andlig vägledning. Många söker någon 

form av andlighet. För egen del har intresset för spiritualitet och andlighet följt mig under många år. 

Men vad är det egentligen? Är det möjligt att studera det sakligt och vetenskapligt? Uppsatsen 

utmanar den möjligheten. 

 Peter Halldorf (f. 1958) är en kristen författare och förkunnare som många läst och hört under 

en hel del år. Hans kontakter, som pingstpastor, med olika kristna traditioner väcker mitt intresse. 

Hur ser hans spiritualitet ut med en bakgrund som pingstvän i mötet med till exempel ortodoxa 

gudstjänster och kloster, med påve Franciskus och andra personer? Hur ser hans spiritualitet ut? Och 

om den förändras under tiden, vilka influenser har påverkat honom? Det är några faktorer som lett till 

den uppsats jag skrivit. 

Peter Halldorf är sedan 1976 pastor i Pingströrelsen och redaktör för tidskriften Pilgrim från år 

1994. Han var en av dem som initierade kommunitetsliv på Nya Slottet Bjärka-Säby 1996, som sedan 

konstituerades till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby år 2008. Halldorf var dess preses från 

starten till år 2017. Han är numera författare och retreatledare i olika kristna sammanhang och bosatt 

i Sturefors, Linköping.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 Detta studiums syfte är närstudera Peter Halldorfs spiritualitet utifrån hans egna böcker från 1984 till 

2019. Genom en sådan undersökning hoppas jag få en tydlig bild av Halldorfs spiritualitetsprofil. I 

studien ingår en undersökning om det finns influenser från olika kristna traditioner. Syftet mynnar 

därför ut i följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur ser Peter Halldorfs spiritualitet ut? 

2. Finns influenser från olika kristna traditioner och hur tar dessa sig i så fall uttryck? 

3. Hur har Halldorfs spiritualitet förändrats över tid? 
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1.2 Avgränsningar 

Mitt studium begränsas alltså till Halldorfs egna böcker utgivna från 1984 fram till år 2019. Detta för 

att uppnå nödvändig och rimlig koncentration. Annat material, som Halldorfs artiklar i skilda 

sammanhang, gudstjänstordningar som gäller för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, 

Halldorfs förord i diverse böcker eller hans Månadsbrev till Ekumeniska Kommuniteten ingår inte i 

undersökningen, inte heller det material som härrör ur det faktum att han varit redaktör för och 

skribent i tidskriften Pilgrim sedan starten 1994. Halldorfs egna böcker omfattar mellan fem och sex 

tusen trycksidor, vilket ger ett tillräckligt underlag för denna studie. 

Undersökningen koncentreras på ett studium av texter. Därför har jag inte gjort någon intervju, 

varken med Peter Halldorf eller någon annan person. Det finns självklart många faktorer som på olika 

sätt påverkat Halldorfs texter, såsom anställningsförhållanden, olika relationer med människor och så 

vidare. Studien och analysen är strikt intertextuell, det vill säga begränsas till de faktiska texterna i 

de publicerade böckerna. 

I studien ingår inte de två böcker som Halldorf sammanställt utifrån intervjumaterial eller 

samtal. Boken Stigfinnare (1994) består av korta referat av samtal med elva personer, av vilka några 

medverkar i tidskriften Pilgrim, där Halldorf är redaktör. Den speglar inte specifikt Halldorfs 

spiritualitet och är därför inte central för detta studium. Boken Samtal (2002) tillhör inte heller 

uppsatsens studieområde. Boken är en sammanställning av korta dialoger, återgivna i boken, mellan 

personer som även de tillhör kretsen kring Pilgrim. Hösten 2019, när uppsatsen var klar, kom 

Halldorfs nya bok Därför sörjer jorden (Halldorf 2019) Den behandlar klimatskrisen i ett teologiskt 

perspektiv med hoppet som en viktig aspekt. Den ingår alltså inte i det undersökta materialet. 

 

1.3 Forskningsläget 

1.3.1 Spiritualitet 

Under de senaste årtiondena har forskning omkring spiritualitet generellt intensifierats och vidgats. 

Både på svensk botten och utomlands. Ordet spiritualitet kan hänföras till latinets spiritus, ande. 

Professor Alf Härdelin som beforskat området, ger en skildring av forskningsläget på 1990-talet 

(Härdelin 1993). Det som förr i litteraturen benämndes ”fromhet” kallas nu spiritualitet. Ett försök av 

Härdelin till en sammanfattande definition lyder så.  

Att spiritualitet är det av teologiskt lärande, kyrklig praxis och historisk och social situation bestämda 

andliga liv, i vilket de kristna existentiellt gestaltar sin kristna tro. (Härdelin 1993: 317) 

Härdelin är specialist på medeltida spiritualitet (Härdelin 1996, 1998, 2005). 
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Aktuell litteratur, som fortsätter forskningen på det området, ger även förslag på korta 

definitioner. En grundläggande, vanligt förekommande, definition av spiritualitet är den som ges i 

The Blackwell Companion to Christian Spirituality: ”the lived experience of Christian faith and 

discipleship” (2013: 1). Samtliga forskare i denna handbok utgår från den definitionen när de 

undersöker spiritualitet från en rad utgångspunkter med hänvisning till olika forskningsområden. 

Definitionen brukas även av en rad andra forskare inom området, men en rad variationer på temat 

levd religion förekommer i litteraturen.  

Ett exempel på en vidare definition är följande:  

Thus, spirituality is the whole of human life viewed in terms of a conscious relationship with God, in 

Jesus Christ, through the indwelling of the Spirit and within the community of believers. (Sheldrake 

1998: 35) 

 Sheldrake söker övervinna dikotomin mellan teologi och spiritualitet, som han anser förekommer. 

Den katolske teologen Karl Rahner och feministteologi och befrielseteologi är viktiga agenter, enligt 

Sheldrake, som brobyggare mellan teologi och spiritualitet (Sheldrake 1990: 73ff). Hans perspektiv 

är av vikt vid studiet av Peter Halldorfs spiritualitet. Det finns ingen spiritualitet som är utan teologi. 

Den utgångspunkten blir ett viktigt bidrag vid det fortsatta studiet i den spiritualitetsprofil som växer 

fram hos Peter Halldorf. 

Hos Sheldrake ges kristen spiritualitet en tydlig teologisk profil, med inkarnatorisk, 

pneumatologisk och ecklesial inriktning (Sheldrake 1998: 88ff). Spiritualitet bör ses som ett 

helhetsbegrepp och en holistisk verklighet, som studeras. McGrath lyfter fram tre huvudelement som 

ingår i kristen spiritualitet: “set of beliefs,” “set of values” och “a way of life” (McGrath 1999: 3). 

Forskning om spiritualitet har alltså ökat de senaste decennierna. Bland forskare kan nämnas: 

Beskow (2000), som beskriver en viss praktik inom spiritualiteten, nämligen den andliga läsningen. 

Den har tidiga rötter inom den kristna kyrkan. Chan (1998), utvecklar begreppet andlig teologi som 

ligger nära begreppet spiritualitet. Healey (1998), ger en övergripande historisk forskning över kristen 

spiritualitet. Holder (2011), är redaktör för en handbok i ämnet, som speglar spiritualitetsforskningens 

olika dimensioner. Josefsson (2005), har i en avhandling beforskat tidig Pingströrelse och dess 

spiritualitet i Sverige. Sheldrake (1995) belyser relationen teologi - spiritualitet i historiskt och 

samtida perspektiv.och bidrar med ett viktigt avsnitt om att tolka andliga texter från kyrkans tradition 

(Sheldrake 1995:171–195). 

 

1.3.2 Pentekostalism 

Peter Halldorf är pingstpastor. Den globala pentekostalismen har varit föremål för omfattande 

forskning de senaste årtiondena. T.ex (Andersson, Bergunder & Van der Laan 2010), ett brett grepp 
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i ämnet om den globala pentekostalismen, med interdisciplinär approach kring teologi, gender, makt 

etc. Den behandlar Pentekostalismen i relation till olika indelningar av fenomenet Pentekostalism. 

Boken beskriver och analyserar global pentekostalism utifrån vetenskapliga forskningsområden som 

religionspsykologi, religionssociologi, historia, samt med ett ekumeniskt perspektiv. Bridges-Johns 

(1998), studerar pentekostal pedagogik i relation till Paulo Freire. Green (2012), har beforskat tidig 

pentekostal undervisning och praxis kring nattvarden. Hans undersökning visar att en viss form av 

sakramentalitet i synen på dop och nattvard existerade inom tidig pentekostalism (Green 2012: 71f, 

129ff, 177 ff, 328ff.). Sakramentaliteten består framför allt i tron på Guds tydliga närvaro i dop och 

nattvard. 

Miller, D E & Tetsunao, Y (2007), har inriktat sin forskning kring relationen mellan global 

pentekostalism och rörelsens olika sociala insatser och tänkande bakom dessa. Den redovisar ett 

fyraårigt arbete kring holistisk pentekostal verklighet bland utsatta behövande människor. De är själva 

inte pingstvänner. 

Synan och Young (2016), ger ett specialstudium över aktuella trender inom global 

pentekostalism. Speciellt inriktat på Asien och på pentekostalismen inom olika kyrkofamiljer, till 

exempel den romersk-katolska. 

 

1.3.3 Pentekostal spiritualitet 

Pentekostal spiritualitet specifikt har även varit föremål för forskning de senaste decennierna: 

Josefsson (2005), som har undersökt tidig Pingströrelses spiritualitet inom Sverige i en avhandling. 

Han brukar tre kategorier för att analysera och beskriva tidig pentekostal spiritualitet: läror, 

handlingsmönster och grundhållningar. 

Chan (2003), pläderar i sin forskning för teorin att pentekostal tradition och spiritualitet bäst 

kommer till uttryck i tydlig relation till hela den kristna traditionen. Han utövar stark kritik mot 

Pingstvänners sätt att förmedla sin tradition vidare. Det är en svag teologisk bearbetning som äger 

rum, enligt Chan. 

Hunter och Ormerud (2013), avser i sin studie att bredda och fördjupa kunskapen om global 

pentekostalism geografiskt och kulturellt. Olika röster kommer till tals från globala Syd och globala 

Nord. Land (1993), ett pionjärarbete som avser utmana traditionell pentekostal spiritualitet genom att 

bland annat relatera den till visionen om Guds rike. Hans bestämning av spiritualitet som ”beliefs,” 

”practices” och ”affections” (Land 1993: 13, 23 passim) finns som triad hos Josefsson i dennes 

avhandling om tidig svensk pingströrelsefromhet. 

Martin (2015), är redaktör för en rad pingstforskare som undersöker pentekostalism och 

predikan, historiskt och teologiskt i bred universell omfattning med brett fokus, som viktiga delar av 
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pentekostal spiritualitet. Predikan har alltid varit en central praktik inom olika former av 

pentekostalism. Det ses som en viktig del av pentekostal spiritualitet. 

Martin (2016), har som redaktör även samlat en rad pingstforskare som undersökt gudstjänsten 

historiskt, bibliskt och som central praktik inom det pentekostala fältet. Gudstjänster är avgörande 

delar av pentekostal spiritualitet. 

Synan (2016) ger prov på en bred forskning kring pentekostalism och karismatiska influenser 

inom skilda kyrkotraditioner. Det visar att pentekostal spiritualitet existerar inom olika kyrkofamiljer. 

I Thomas (2010), medverkar pingstforskare från sex kontinenter, som utifrån skilda perspektiv, 

beforskat pentekostal ecklesiologi. 

 

1.3.4 Svensk forskning 

Även på svensk botten finns forskning kring spiritualitet. Birgitta Laghé har sedan forskat kring en 

kvinnas specifika spiritualitet, Paulina Mariadotter, där klosterliv och Jungfru Maria formar en unik 

spiritualitet. (Birgitta Laghè 2004) 

Joel Halldorf (2012), har undersökt den svenska författaren och predikanten Emil Gustafson 

och moderniteten. Gustafson är enligt Joel Halldorf både inom det moderna ramverket och, genom 

sin tro, annorlunda än det. Den brottningskampen redovisas i avhandlingen. Sune Fahlgren (2006) 

har koncentrerat sig på en viktig kategori inom spiritualitetsforskningen, nämligen praktiker. Där är 

predikantskap huvudstudiet med inriktning på sex fallstudier, som fördjupar den delen av 

spiritualitetsforskningen (F. O Nilsson, P. P Waldenström, Nelly Hall, Hjalmar Danielsson, Lewi 

Pethrus och C. G Hjelm). Här står frikyrklig spiritualitet i fokus med olika baspraktiker som 

forskningsområde. 

Spiritualitetsforskning kan även inrymma biografiskt studium. Nils-Eije Stävares (2008) 

forskning ges som ett exempel i ett studium av pingstpredikanten Georg Gustafsson i dennes roll som 

församlingsledare, predikant och förebedjare. Gustafsson var under stora delar av 1900-talet betraktad 

som en klassisk pingstpredikant. 

Olika pentekostala församlingsmiljöer i Stockholms län har undersökts i relation till den 

spiritualitet som gestaltas på olika sätt (Moberg 2013). 

Såvitt jag vet saknas ännu ett forskningsarbete kring Peter Halldorf. Denna uppsats avser att 

uppmärksamma och förhoppningsvis ersätta denna lakun som hittills råder på det området. 
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1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens analys kommer att flitigt bruka termen spiritualitet. Det är en nyckelterm i 

undersökningen. Därför är det angeläget att nå en så precis innebörd av den termen som möjligt. 

Uppsatsens akademiska tillhörighet är inom det kyrkohistoriska fältet. Den inkluderar såväl 

kyrkohistoriska som kyrkovetenskapliga perspektiv med speciell inriktning på spiritualitet. 

Uppsatsen utgår från två teoretiska perspektiv och utgångspunkter. Den ena hämtas från en 

doktorsavhandling om tidig svensk Pingströrelse. Tre kategorier är utgångspunkten; läror, 

handlingsmönster och grundhållningar. Läror söker fånga in, analysera och förstå, den kristna trons 

innehåll, dess dogmatiska aspekter inom en spiritualitet. Spiritualitet har alltså ett teoretiskt moment, 

ett mått av läroinnehåll och kan därmed vara en del av en teologisk identitet. Olika kyrkotraditioners 

teologiska centrum och betoningar bör räknas in i teoretiskt perspektiv när det gäller att studera ämnet 

spiritualitet. 

Handlingsmönster rör sig om spiritualitetens konkreta praktiker. I den mån handlingsmönster 

relateras till läror, vid studiet av spiritualitet, bör de betraktas som en del av spiritualitetens teoretiska 

innehåll. Den fornkyrkliga regeln Lex orandi, lex credendi påminner forskaren idag om sambandet 

mellan bön, fromhet och tro; som man ber, så tror man. Det finns ingen form av spiritualitet där 

handlingsmönster saknar teologiskt innehåll (Sheldrake 1998). 

Grundhållningar uttrycker livsvaraktiga grundmurade hållningar. Denna kategori betonar 

speciellt en etisk grundhållning och kan därmed gestalta en värdehieraki. av till exempel dygdeetik. 

 De tre kategorierna interagerar med varandra i ett holistiskt perspektiv (Josefsson 2005: 33–

39). Teologi, praxis och personlig grundhållning vävs samman till en intellektuell helhet, möjlig att 

studera och analysera som uttryck för en persons eller olika gruppers spiritualitet. 

En annan triad utgår från en teoretisk och teologisk utgångspunkt att kristen spiritualitet har sin 

kontext, sitt formativa sammanhang i en utgestaltning av gemenskap. Människan är en social varelse, 

enligt denna antropologi. Den kristna kyrkan, i tid och rum, inrymmer en bred existens av spiritualitet. 

Med en viss förenkling kan denna triad beskrivas genom kategorierna: “Churches of Eucharist, 

Churches of the Word, Churches of the Spirit” (Holder 2011: 244). Det innebär att Eukaristin, Bibeln 

eller Anden är det brännande fokus som specifikt formar den aktuella kontexten (Holder 2011: 239–

252). Triaden visar att det finns olika former av spiritualitet, såsom ignatiansk, karmelitisk, luthersk, 

evangelikal, ortodox, pentekostal etcetera (Healey 1999; Chan 1998; Sheldrake 1995: 196–219). 
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1.5 Källmaterial 

Källmaterialet består av Peter Halldorfs egna böcker mellan åren 1984 till 2019. Som underlag för att 

fylla uppsatsens uppgift att analysera och beskriva hans spiritualitet finns dessutom som 

bakgrundsmaterial; sekundärkällor som består av forskningen om spiritualitet, om pentekostal 

spiritualitet och om pentekostalism i allmänhet samt skrifter om olika kristna traditioner, företrädesvis 

den östkyrkliga, ortodoxa. Det beror på att Halldorf tar upp, och präglas, i sin spiritualitet just av 

denna tradition. Därför är kunskap om den bakgrunden av avgörande betydelse för uppsatsens 

genomförande. Där finns även vissa författare som Halldorf explicit hänvisar till, när han beskriver 

sin resa in i det ortodoxa spiritualitetslandskapet. 

Den odelade kyrkan är även en term som Halldorf använder när han beskriver det han omfamnar 

i sin tro och grundhållning (Halldorf 2007). En viss jämförelse bör i så fall vara möjlig när analysen 

ser influenser från ortodox tradition. Av den anledningen är studiet av ortodoxa teologer som Ware, 

Lossky, Alfejev och Alexander Schmemann en tillgång för möjligheten att fördjupa studiet av 

Halldorfs spiritualitet. 

 

Det här är Halldorfs egna böcker:  

Radikal tro utmaning till en ung generation (1984), Erövrande tro en utmaning till Guds folk. 

Till ungdomarna i Linköping vilkas liv jag sett denna tro tillväxa (1985), Gå ut i strid kampskrift för 

lärjungar (1986), Ungt ledarskap (1987), och Helighetslängtan (1989). 

1990-talet startar med boken Dårarnas längtan En bok om att leva inifrån i en omöjlig värld 

(1991), Jungfrumark En modern pilgrimsfärd mot sina rötter (1994, 2:a uppl.) därefter kommer 

Sandens söner en sorts ökenkrönika, (1996). Hädanefter blir vägen väglös (1997). Ande och bokstav 

Hur blir man en helig människa eller en liten teologi för själens örtagård (1998). 

Under 2000-talet fortsätter Halldorfs bokproduktion: 21 Kyrkofäder Historien om hur 

kristendomen formades (2000 a.), Kyssa spår Daglig läsning från den tidiga kristna kyrkan (2000 b.), 

sen följer Helig rot (2001). En liten vägledning till BÖNEN (2002. a). En liten vägledning till FASTAN 

(2002 b.). 

Drick djupt av Anden (2003). Du brinnande kärlekslåga. Nio betraktelser om den Helige Ande 

(2004 a.). Som brann där en eld, Postilla för ett kyrkoår (2004 b.) och därefter En liten vägledning 

om DOPET (2004 c.). Ande och bokstav Den smala vägen mellan fanatism och förfall (2005), följt 

av Andens folk En lärjungavandring genom Apostlagärningarna (2006). 

Doften av helgon (2007) och Heligt år En vandring genom kyrkoåret (2011) följs av Med evig 

kärlek daglig läsning (2012). Sedan kommer Att älska sin nästas kyrka som sin egen och ett 

ekumeniskt perspektiv på Petrusämbetet (2016 a.) därefter Mellan skymning och mörker, åtta 

betraktelser om trons utblottelse (2016 b.). Alla himlens fåglar har flytt PROFETEN JEREMIA i sin 
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egen tid och i vår (2017). Spåren till det fördolda Betraktelser för fastan, avslutar raden av Halldorfs 

bokproduktion (2019). 

Följande genrer finns representerade i material: 

- Uppbyggelseböcker, såsom Med evig kärlek, (2012). Mellan skymning och mörker (2016). 

- Bibelutläggning, såsom Andens folk, (2006) och Alla himlens fåglar har flytt (2017). 

- Historisk inriktning, såsom Jungfrumark (1994, 2:a uppl.). 21 Kyrkofäder (2000 a.). 

- Predikningar, såsom homiletisk inriktning; Som brann där en eld (2004 b). 

- Debatt: Dårarnas längtan (1991) och Att älska sin nästas kyrka som sin egen och ett 

ekumeniskt perspektiv på Petrusämbetet (2016 a.). 

 

1.6 Metod 

Uppsatsen använder en induktiv metod, som innebär datainsamlande av diverse fakta. Metoden avser 

därmed att så exakt som möjligt generera slutsatser (Backman: 54). 

Uppsatsens metod är vidare diakronisk och inomtextuell. Diakronisk metod innebär ett studium 

av ett kunskapsområde över tid. Uppsatsen innebär vidare en kvalitativ textanalys (Backman 2008: 

53–70). Texttolkningen inkluderar hermeneutiska perspektiv, som följer av en inomtextuell inriktning 

i analysen, som handlar om förståelse av texter. (Ekstrand & Gustafsson 2001:19ff) 

Genom att närläsa, studera och analysera Halldorfs egna texter blir uppgiften att söka beskriva 

och analysera hans spiritualitet. Uppsatsens koncentration har alltså en inriktning på Halldorfs egna 

texter. 

 Eftersom det handlar om ett kyrkohistoriskt, med ett kyrkovetenskapligt, perspektiv kommer 

Halldorfs texter att undersökas i kronologisk ordning, med några undantag. Genom en sådan metod 

bör det vara möjligt både kunna beskriva Halldorfs spiritualitetsprofil och simultant undersöka i den 

mån andra kristna traditioner påverkat och influerat hans form av spiritualitet under tiden mellan 

1984–2019.Tre olika kategorier har använts för att analysera och beskriva Halldorfs spiritualitet. De 

tre kategorierna är läror, som är spiritualitetens dogmatiska aspekter och dimensioner. De hänger nära 

samman med övriga kategorier som används. Handlingsmönster, praktiker, är det som görs inom en 

spiritualitet. Grundhållningar är livsvaraktiva grundläggande attityder. Spiritualitet är ett holistiskt 

begrepp, vilket bland annat betyder att de tre kategorier som kommer till användning interagerar med 

varandra i en dynamisk enhet och helhet (Josefsson 2005). 

Halldorfs text beskrivs som porös, en text som stannar upp och visar sig vara öppen för olika 

tolkningar. Det öppnar för följdfrågor och kan bli ett problem kring metoden för uppsatsen. Samtidigt 

kan Halldorf vara ytterst tydlig i sina ställningstaganden, för och emot, det han beskriver. Det är en 
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text, i olika genrer, som mer är poetisk teologi än systematisk, även om det självklart finns utredande 

avsnitt i materialet. Det är inga akademiska texter. Texterna är dessutom ofta tillspetsade, för att 

fastslå något som Halldorf anser vara angeläget att framhålla. Med tanke på detta är uppgiften: att 

analysera texter för att om möjligt få grepp om och få en tydlig bild av Halldorfs spiritualitet, så 

korrekt som möjligt. 

Citaten kan ses om en viss möjlighet för läsaren att i någon mån känna av, komma närmare, 

Halldorfs egen spiritualitet. De utgår självklart från forskarens urval. Därför är centrala och 

representativa citat avgörande för att visa de centrala och väsentliga dragen i Halldorfs spiritualitet. 

En speciell reflexion bör vissa citat ges: alla påståenden där Halldorf, ibland bitskt och skarpt, 

visar sitt ogillande inför en del av samtida former av andlighet, bör kunna vara ett material som på 

något sätt kan belysa hans spiritualitet. Vissa negativa citat formar en motpol som ändå samtidigt 

speglar Halldorfs spiritualitet. 

Spiritualitet kan studeras på olika nivåer. Uppsatsen har fem olika nivåer vid studiet av 

Halldorfs spitualitetsprofil. Här föreligger en metodisk utmaning vid undersökning av Halldorfs 

spiritualitet, och det bör noga beaktas i samband med analys och resultat. Målet för undersökningen 

är att nå en så korrekt bild som möjligt av Halldorfs spiritualitet. 

1. Halldorf besöker en gudstjänst. Möter människor i skilda kontexter eller studerar texter från 

olika tider. Den ursprungliga spiritualiteten, en gudstjänst osv. En existentiell, reell nivå. 

2. Halldorfs närvaro i gudstjänster och möten med olika människor, med hans förväntan, 

preferenser och tidigare erfarenheter och insikter. Där äger rum hos Halldorf ett urval, mer eller 

mindre medvetet 

3. Halldorfs dokumentation eller berättelse i skrift, med ett tidsspann till själva händelsen. 

Förändras minnesbilder? 

4. Forskarens studium av Halldorfs texter pågår genom de metoder som uppsatsen valt. Den 

som undersöker Halldorfs texter utgår från sina erfarenheter, kunskaper, preferenser etcetera Även 

här sker ett urval, mer eller mindre medvetet. 

5. Själva uppsatsen framläggs i skrift. 

De metodutmaningar som de olika nivåerna innebär bör vägas in i reflexioner kring forskning 

av spiritualitet, som undersöks genom de metoder uppsatsen brukar. I den mån de fem nivåerna 

existerar innebär det både en möjlighet till insikt om de ofrånkomliga begränsningar som finns vid 

studiet av spiritualitet och kan ge incitament till fördjupad forskning i ämnet. Fenomenet spiritualitet 

är en undflyende realitet och bör resultera i ödmjukhet och nyfikenhet hos dem som studerar ämnet. 
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1.7 Forskningsetiska överväganden 

Ett övervägande, forskningsetiskt relevant faktum kan min relation till Peter Halldorf möjligen vara. 

Det handlar om vikten av en forskningsattityd som klart och tydligt styrs av och kännetecknas av 

saklig distans. Jag tillhör Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, där Halldorf var Preses under 

åren 2008–2017. Jag har, innan uppsatsen, läst en del av hans böcker, fått några av hans egna böcker 

med dedikation. Och under en del år har jag lyssnat till hans predikningar, inte minst i Kapellet på 

Bjärka- Säby. Under åren har vi samtalat med varandra kring kristen tro. Det kan vara min 

närhetstillgång, som måste balanseras upp av saklig distans i textanalysen. Jag tillhör samma 

fromhetstradition som Peter Halldorf, den pentekostala, vilket ger både närhet, inkänning och utmanar 

till strävan efter saklig distans. Uppsatsens strategi är saklighet och integritet. 

  



 

18 

 

2 Undersökningsdel 

2.1 Inledning  

Peter Halldorf är pingstpastor. Därför behöver vi söka en definition, en hållning till spiritualitet som 

är relevant i relation till en pentekostal miljö. Närmast kommer då Ulrik Josefssons dissertation 

(2005) om den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Där bör finnas relevanta insikter och perspektiv 

insikter om hur spiritualitet kan se ut i en sådan miljö. Här tas ingen ställning till möjligheten att 

jämföra den spiritualitet som Josefsson anser sig ha funnit bland tidiga pingstvänner och den 

Pingströrelse Peter Halldorf växer upp i och verkar som pingstpastor. Det ligger utanför uppsatsens 

studieområde.  

Eftersom studiet behandlar spiritualitet, specifikt pentekostal sådan, är det av vikt att arbeta 

utifrån en definition som kan beskriva den verkligheten på ett relevant sätt. Simon Chan ger en kort 

definition av pentekostal spiritualitet:  

Pentecostal spirituality is characterized by an awareness of and an openness to “the surprising work of 

God” It seeks the intimate presence of God, which usually involves an initial “baptism in the Spirit.” 

(Chan 1998: 38) 

Mellan fem och sex tusen trycksidor, med olika storlekar, utmanar mig att ta mig an dem. Det är 

författaren och pastorn Peter Halldorfs egna böcker som väntar på svar. Jag söker svar på följande 

frågor: Hur ser Peter Halldorfs spiritualitet ut? Finns det olika influenser som format den? Finns det 

förändringar över tid? Vilka personer, platser och möten med olika verkligheter har i så fall gett dess 

specifika innehåll? 

Tre citat från olika tider ger kanske en bild, av flera möjliga, av den process av förändring, den 

resa som kan inrymmas i den 35 år långa tid som Halldorfs böcker omfattar: 

1 

Kristendom är inte en kyrka. Det är inte en lära. Det är inte en bok eller berättelse. Kristendom är en 

person, Jesus Kristus. Hans budskap handlade om omvändelse och lärjungaskap. Det gör det fortfarande. 

(Halldorf 1984: 20) 

2 

För de flesta av oss moderna människor är historiens landskap jungfrulig mark. De vita fläckarna är 

legio. I inte ringa grad gäller det även våra dagars kyrka, främling som hon är för stora delar av sitt arv. 

Jag misstänker att det kan vara hennes största olycka. (Halldorf 1994: 11) 

3 

Det är i tid och rum, i den brustna skapelsen och den lidande mänskligheten, som Guds rike intervenerar. 

Varje föregripande av Guds framtid får därför ofrånkomligen politiska, sociala, ekonomiska och 

ekologiska konsekvenser. (Halldorf 2017: 760) 
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Texterna rör sig från fokus på personen Jesus Kristus och hans budskap, via historiens olika landskap, 

till Guds rike med politiska, sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. En slags resa kan 

anas, möjligen, med olika stationer, i de tre citaten från 1984, 1994 och 2017. 

Undersökningen söker svar på några angelägna frågor: Hur ser resan ut? Vilka reskamrater 

möter Halldorf? Vilka intryck ger dem honom? Hur påverkas han i relation till sin egen spiritualitet? 

Vilka nya teologiska landskap reser han igenom? Vilka intryck blir kvar? 

Studiet är inriktat på frågor kring spiritualitet och har ett kyrkohistoriskt perspektiv. Därför är 

det av vikt att både söka analysera, genom Halldorfs texter, den spiritualitet som uttrycks vid givna 

tillfällen och att anlägga ett kyrkohistoriskt perspektiv på det material som undersöks. 

 Undersökning av Peter Halldorfs spiritualitet, hans resa i andlighetens landskap, belyses med 

två andra citat: 

Den odelade kyrkans tro har för mig blivit landet med de vida gränserna. I kyrkans första årtusende, 

innan brytningen mellan öst och väst år 1054 finns vårt gemensamma trosarv. Den grund på vilken 

framtidens kristna enhet kommer att vila. (Halldorf 2007: 5) 

 Några år senare möter Halldorf, tillsammans med en mindre grupp påve Franciskus i Rom. Efter 

mässan samtalar de kort med varandra. Så här beskriver Peter Halldorf mötet: 

Jag förklarar att jag är pingstpastor och tillhör en ekumenisk kommunitet i Sverige, och vill tacka honom 

för vad han gör för den kristna enheten. Jag vet att enheten ligger varmt på ert hjärta, säger jag. Påve 

Franciskus ser på mig med sin fasta, faderliga blick. Sedan säger han med stort eftertryck: We must 

walk together! Vi måste vandra tillsammans. Vi måste övervinna splittringen och bryta ner murarna. 

Det är en av våra viktigaste uppgifter idag, säger biskopen av Rom, vår tids Franciskus. (Halldorf 2016: 

51) 

Utifrån de två citaten ställs några frågor: hur ser Halldorfs spiritualitet ut från början, från 1984, fram 

till 2007, från en lokal pingstförsamling till den odelade kyrkans tro och från 2007 med preferens för 

den odelade kyrkans tid fram till 2016, mötet med Påven. Och från Rom 2016 till boken om Jeremia 

och profeterna (Halldorf 2017). 

Undersökningens huvudfrågor av Halldorfs böcker delas in i fyra avdelningar. 1980-talets 

böcker bär en speciell prägel och har en ganska enhetlig inriktning. Boken Dårarnas längtan, från 

1991, är den första efter det att Halldorf avslutat sin tjänst som ungdomspastor i dåvarande 

Sionförsamlingen Linköping (nuv. Pingstkyrkan, Linköping). Därför låter jag den vara i avdelning 

två. Avsnitt tre omfattar böcker från 1993 fram till år 1998. Avsnitt fyra behandlar böcker under 2000-

talet, där bland annat historien, öknen, Anden, ekumeniken som teman flitigt förekommer. Under ett 

speciellt avsnitt kommer fyra böcker om Anden analyseras. 
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2.2 1980-talet: Lärjungaskap, tro, bön och andlig strid i fokus 

2.2.1 Läror 

2.2.1.1 Bibeln och bibelsyn 

Undersökningen börjar med kategorin läror, den dogmatiska aspekten av spiritualiteten. 

I 1980-talsböckerna är hänvisningar till skilda bibelord legio. På totalt 472 trycksidor hänvisas 

till 385 bibelord. Bibelsyn, embryonalt, finns i texterna. Ett talande citat: 

Om det är sant att Jesus uppstod, innebär det att allt det han sa också är sant. Konsekvensen blir då att 

hela Bibeln måste vara sann och rakt igenom Guds ord. Jesus bekräftade nämligen gång på gång att även 

Gamla testamentet är trovärdigt som Guds ord till mänskligheten i varje historisk epok. Den logiska 

slutsatsen blir då att allt det som inte stämmer med Jesu ord och Bibelns undervisning inte är sant. Det 

i sin tur betyder att allt som är i konflikt med Jesus och Bibelns ord är sådant som bedrar och manipulerar 

oss människor. (Halldorf 1984: 17) 

Lägg märke till att det sägs om Jesus verkligen har uppstått, då läggs grunden för och då garanteras 

Bibelns sanning. Med detta påstående avser Halldorf lägga ett fundament för fortsatt undervisning 

utifrån Bibeln. Auktoritetsfrågan blir en viktig utgångspunkt i Halldorfs böcker med Bibeln som 

grund. Samtidigt gäller det att tillämpa sin syn på Bibeln. (Halldorf 1984: 17) 

Bibeln är en mycket väsentlig del i den undervisning som sker i Halldorfs böcker under 1980-

talet. Den är en självklar auktoritet, som ej behöver diskuteras. I den tidiga Pingströrelsen var Bibeln 

och bibelbruk av avgörande värde (Josefsson 2005:173–197). 

2.2.1.2 Närförväntan på Kristi återkomst.  

Läror och handlingsmönster vävs ofta samman i texterna. Tidigt finns ett eskatologiskt stråk i 

Halldorfs spiritualitet. Bön i stridens tecken och stark förväntan på Jesu snara tillkommelse bildar till 

en speciell form av spiritualitet (Halldorf 1985: 82ff). Lärjungar kan påskynda Jesu tillkommelse. Det 

sker genom ivrig evangelisation, genom att leva heligt och genom att utöva andlig krigföring, som 

sker genom bön (Halldorf 1986: 14, 73ff; Halldorf 1985:69–79). 

 

2.2.2 Handlingsmönster 

Med bibelordet som självklar grund och utgångspunkt tillämpas Bibeln i en form av bibelspiritualitet. 

Vissa, mer eller mindre tydliga, handlingsmönster rekommenderas av Halldorf och de gäller främst 

till unga kristna, men även kristna i andra åldrar. Rubriker i hans skrifter visar vägen: ”utmaning till 

en ung generation,” ”en utmaning till Guds folk,” ”kampskrift för lärjungar om ungt ledarskap." 

(Halldorf 1984; 1985; 1986; 1987) 

Ett handlingsmönster som ofta återkommer hos Halldorf är disciplin eller träning, (Halldorf 

1985: 40–55; Halldorf 1986: 15–17, 21–24; Halldorf 1987: 57–80; Halldorf 1989: 81–90) 
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Träningen anbefalls tydligt och är konkret. Det gäller att använda tiden väl, att sköta sömnen 

och inte minst handlar det om ett disciplinerat studium av Bibeln. En spiritualitet som kännetecknas 

av tydliga ramar, regelbundenhet och medveten övning för att uppnå målen växer fram. Denna form 

av spiritualitet äger rum i ett sammanhang där lärjungaskap och karaktärsdaning är väsentliga inslag 

i Halldorfs spiritualitet. Sås här ett frö till Halldorfs preferens för monastisk fromhet, en spiritualitet 

som utgår från klostren, en förkärlek för den kärva ökentraditionen, och en närhet till olika former av 

askes? Så bör texterna kunna tolkas. Det betonar en viss form av kontinuitet i resan när det gäller att 

gestalta en spiritualitet. Å andra sidan, är det inte entydigt enkelt att fastslå en sådan kontinuitet. 

Ett annat område för handlingsmönstren som blir tydligt rör sig om kamp-stridsmetaforer. De 

är egentligen mer än bilder hos Halldorf. Det är en spiritualitet som konkret bekämpar det onda, den 

onde. En av böckerna har det som huvudtema. (Halldorf 1986). Liknande handlingsmönster 

förekommer på fler ställen i 1980-talsböckerna (Halldorf 1984: 48–58; Halldorf 1985: 69–79, 98–

102; Halldorf 1986; Halldorf 1987: 82–96). 

Spiritualitet kan ha skilda ansikten, i Halldorfs tidiga texter kan märkas en slags polarisering 

eller en dynamik, som är mellan å ena sidan en tydlig aktivism och en ivrig stridsmoral och å andra 

sidan en stark uppmaning till att leva ett liv som kännetecknas av att bli ensam med Gud. 

Här belyses en spiritualitet som slits mellan yttre kamp och vikten av att ge en stilla tid med 

Gud (jfr Halldorf 1984; 1986, kamp, strid, med Halldorf 1987: 35–56, Ensam med Gud). Sker här en 

viss förskjutning från aktivistisk spiritualitet till en mer betoning på det inre livet? Denna iakttagelse 

kan styrkas av det som ses i de tidigare böckerna av Halldorf. Där betonas en tydlig aktivism, 

samtidigt ses en strävan efter en spiritualitet som också värnar om det inre livet (Halldorf 1985: 40–

55). Aktivism och stilla med Gud bör kunna ses som två aspekter och inslag i en och samma 

spiritualitet. 

Mer eller mindre under ytan gestaltar Halldorf en slags lärjungaskapets spiritualitet med tre 

aspekter: Gemenskap, lydnad och tjänst. Handlingsmönster vävs här nära samman med 

grundhållningar som till exempel lydnad. (Halldorf 1987:111–117) 

 

2.2.3 Grundhållningar 

Grundhållning är som nämnts en grundmurad livsvaraktiv hållning som formar spiritualiteten 

(Josefsson 2005: 34). 

Halldorf avser med bibelstudiet som grund peka på helighet, helighetslängtan och helhet, som 

viktiga byggstenar i den spiritualitet han söker gestalta (Halldorf 1989). Tre strävanden kan sålunda 

föras samman: helighet, helhet och lydnad. Nära dessa tre ligger djärvhet, att vara djärv, likaså radikal 

(Halldorf 1984; Halldorf 1989: 9–17; 27–34; 55–63) 
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2.2.4 Kort sammanfattning 

En bibelcentrerad spiritualitet med betoning på aktivitet som kombineras med en insikt om vikten av 

det inre livet blir en del av Halldorfs spiritualitetsprofil där träning för lärjungen bör leda till fördjupat 

lärjungaskap. 

Halldorfs spiritualitet präglas även av kampens intensitet i striden mot det onda. Kanske det 

såddes några framtidsfrön, som kommer att visa sig tydligare senare i Halldorfs böcker. Det kan 

handla om en inriktning mot askes. 

Spiritualitetens miljö är en lokal pingstförsamling, som ibland vidgas till en ny ung generation 

bortom den lokala verkligheten. Halldorfs spiritualitet influeras av hänvisning till bibelordet med 

vissa bibliska personer som framstår som förebilder för honom (Halldorf 1984:66ff; Halldorf 1987 

35ff; Halldorf 1989:30ff.). Bibliska personer som Daniel, Johannes Döparen, Josef, Samuel räknas in 

som förebilder som Halldorf rekommenderar. Hans uppfordran riktas ofta utåt till en grupp unga 

kristna som bestämt sig för att leva i Team, med Evangelisation som uppgift. Vi kan se tecken av 

högspänningskristendom, med strävan efter balans mellan aktivism och ett liv som kännetecknas av 

en längtan och en strävan efter ett stilla inför Gud. Som växer fram som en form av spiritualitet hos 

Peter Halldorf. 

 

2.3 1990-talet Nyorientering 

2.3.1 Dårarnas längtan 

 Boken Dårarnas längtan analyseras i detta avsnittet. Nu har Peter Halldorf lämnat 

församlingsanställningen. Han har sedan några år fått nya intryck från andra kristna genom bland 

annat Tidskriften Trots Allt där han är redaktör. (Halldorf Ekumeniska Kommunitetens Månadsbrev 

januari 2019: 3ff) 

Boken Dårarnas längtan präglas av en slags längtan och strävan efter en spiritualitet mitt i 

världen. Titeln är ju Dårarnas längtan i en omöjlig värld. Två grupper av människor refererar 

Halldorf till som en bakgrund till sin bok: dels människor med frågor och som dessutom själva är 

långt från det vanliga kyrkolivet, dels andra kristna än pingstvänner. Hur kan en spiritualitet se ut som 

enligt författaren ska kunna levas inifrån, mitt i en omöjlig värld? (Halldorf 1991:.7ff) 

2.3.1.1 Läror 

Eftersom inriktningen i boken är dialog med sökare och eftersom deras frågor avses att belysas   

återfinns inte mycket av dimensionen läror i denna typ av text. 

Men vi ser en spiritualitet som söker sig fram via vägmärken för tron, en slags tillämpning av 

några principer som Halldorf hämtar från aposteln Paulus i en knivig situation, när denne söker 
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vägleda kristna. Termen läror lutar alltså här mer åt vägledning, med Pauli ord som grund. De tolkas 

sedan in i aktuell problematik i början av 1990-talet. Läran får en annorlunda inriktning än den hade 

i 1980-talsböckerna. (Halldorf. (1991:87–93) Här förs alltså friheten fram som ett teologiskt motiv, 

såsom Halldorf tolkar Paulus. Här lämnar Halldorfs text egentligen en strikt dogmatisk inriktning. 

Han söker väva samman sin kristna tron och den egna livsbrottningen. Den äkta tron är det som gäller. 

 Revolten mot förtryckande religiösa traditioner och kvävande beteendemönster är nödvändig i varje 

generation. (Halldorf 1991: 95) 

Vi kan även ana en kritik mot en betoning på traditionell teologisk framtoning. Så här kan Halldorf 

skriva: 

Om frågor om dop, församlingssyn, ämbeten, nådegåvor, synen på Israel, graden av bibeltrohet och 

annat sådant tillåts vara huvudämnen, finns risken att de skymmer det enda verkligt väsentliga. En 

förnyad samling kring Kristus däremot, skulle befria oss från behovet av att bevaka och renodla vår 

speciella nisch av den kristna läran. Vi måste återvända till kristendomens gryende ögonblick, så som 

de beskrivs av de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. (Halldorf 1991: 37) 

 Här visas en form av spiritualitet med en teologisk frontförkortning med en längtan efter en kärna att 

samlas kring. Den verkar vilja ha ett medvetet centrum, men inte med tydliga gränser. En slags 

Kristusspiritualitet betonas och vi ser en medveten vaghet teologiskt som träder fram. Däremot 

framstår en tydlig betoning på existentiell problematik som verkar få prioritet. En tydlig 

Jesusfascination bör bygga på Nya testamentets syn på församlingen enligt Halldorf. Där kan den 

lilla gruppen bli mötesplats för livsbrottningen (Halldorf 1991:39–41). Halldorf skriver även om 

begreppet ”hela kyrkan.” Däremot ger han ingen tydlig definition av vad han avser. Här syns ett 

enkelt exempel på en text som är porös, som stannar upp och öppnar för olika tolkningar (Halldorf 

1991: 37). 

 

2.3.1.2 Handlingsmönster 

Halldorf återger en aktuell text av Ulf Lundell, som kan visa fram en sida av den spiritualitet boken 

ser ut att vilja spegla: 

 

Du behöver inga processioner. 

Ingen guldbroderad skrud. 

Du behöver inga orgeltoner 

för att gå upp och möta Gud (Halldorf 1991: 14) 
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Halldorf visar en slags själsfrändskap med rebellen Lundell till en del i den spiritualitet som gestaltas 

av honom. Men hur långt den sträcker sig går inte att avgöra. Strävan efter dialog är ett centralt 

begrepp i den spiritualitet som finns i Halldorfs text. 

Om 1980-talsböckerna mer präglas av kraftfylld undervisning, rör sig spiritualiteten i Dårarnas 

längtan i början av 1990-talet hän mot en öppenhet som Halldorf vill främja (Halldorf 1991:136–

145). En närhet till nutidsmänniskan bör alltså förenas med närhet till Jesus i äkta efterföljelse 

(Halldorf 1991:134). Efterföljelsen äger rum genom relationer, med ett delvis nytt fokus i jämförelse 

med 1980-talsböckernas raka språk. En viss förskjutning med påverkan på spiritualiteten kan sägas 

har ägt rum (Halldorf 1992:126ff). 

Två citat sammanfattar den form av spiritualitet som kan anas i Dårarnas längtan: 

Som kristen kyrka står vi idag inför frågor som leder mot en avgörande brytpunkt. Vågar vi förändra, 

göra det annorlunda och närma oss människorna? (Halldorf 1991: 129 jfr a.a.: 130ff med kapitelrubriken 

Uppbrott från det förutsägbara, som inte innebär att kapa historiska rötter) 

Det som kan göra församlingen relevant under 90-talet är inte en sensationsväckelse, men en 

närhetsväckelse. Den väckelsen får kanske inte de stora rubrikerna. Den innebär mer än upphetsade 

känslor och tillfälliga upplevelser. Framförallt möter den människans mest grundläggande behov: 

längtan efter relationer. Med Gud och varandra. Men även den närheten börjar i ledarskapet. När ledarna 

vågar leva nära varandra i en total ärlighet och öppenhet, där munnen säger vad hjärtat brottas med, får 

det återverkningar i hela församlingen. (Halldorf 1991: 134) 

En spiritualitet som kännetecknas av en vilja till närhet, dialog, samling kring Evangelierna och 

Kristus blir synlig genom de två citaten. 

 

2.3.1.3 Grundhållningar 

Grundhållningar bär ju, enligt definitionen, kontinuitetens särdrag. En längtan och strävan efter en 

mognande tro söker sig, trevar sig fram, i det halldorfska spiritualitetslandskapet. En reservation mot 

en statisk färdig tro blir synlig. Halldorf vill att en skeptisk tro ska rymmas på vägen mot mogen tro. 

Den statiska tron är svart-vit, den har sin trygghet i yttre ting, som former och regler (Halldorf 

1991:51ff). Den mogna tron är däremot dynamisk, djupare och mer verklig, och har djup förankring 

i Gud (Halldorf 1991:55ff). 

 

2.3.1.4 Kort sammanfattning 

Halldorfs spiritualitet börjar hämta vissa intryck från en verklighet utanför den kristna församlingens 

ramar. Nya influenser börjar visa sig. Ökenfäderna ger färg åt spiritualiteten, men i ringa omfattning 

(Halldorf 1991: 61). Pingstsångaren Göte Strandsjö och dissidenten, och sedermera president, Vaclav 

Havel ges korta bidrag i Halldorfs text (Halldorf 1991: 60, 62). Båda kan betecknas som, var och en 

på sitt sätt, självständiga profiler, som attraherar Halldorf. En form av sökandets spiritualitet blir 

synlig i hans texter. 
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2.3.2 Från Jungfrumark till Ande och Bokstav 

Här analyseras böckerna Jungfrumark (1994, 2:a uppl.), Sandens söner (1996a.), Hädanefter blir 

vägen väglös (1997) och Ande och Bokstav (1998). 

Den spiritualitet Peter Halldorf mer eller mindre förordat förändras. 1980-talsböckerna var helt 

marinerade med bibelhänvisningar. Dårarnas längtan från 1991 visar en spiritualitet som inbjuder 

personer utanför kyrkornas och den kristna trons värld till en vandring mot en mogen tro. Citat från 

Ulf Lundell och Vaclav Havel är exempel på detta. Men 1990-talsböckerna visar en stor förskjutning, 

en förändring i fråga om Halldorfs spiritualitet. Vilka personer, miljöer och fenomen präglar dessa 

böcker? 

Innebörd, betydelse och inverkan kan mätas bland annat genom att se om vissa personer och 

fenomen är tillfälliga gäster i spiritualitetslandskapet eller inte. Kvantitetsbedömning är lättare att 

göra än att korrekt få grepp om värdet av närvaron i den spiritualitet som formas under 1990-talet 

I boken Jungfrumark (1994, 2:a uppl.) börjar Halldorf att gräva i historien efter sina rötter. En 

ny färd tar sin början. Följande personporträtt visar delar av hans spiritualitet: den danske prästen Kaj 

Munk som var motståndsman och som mördas av nazisterna, vidare den finlandssvenske 

väckelsepredikanten Frank Mangs porträtteras i texten. Ökenfadern Antonios från 300-talet e.Kr. och 

den välkände kyrkofadern Augustinus finns med och i ett avsnitt presenteras Origines och hans metod 

att tolka Bibeln. Vidare ges Benedikts Regel en introduktion och Bernhard av Clairvaux och Abelard 

får sin givna plats i den rad Halldorf ger utrymme åt i sin text. Tiggarmunken Dominikus och Cusanus 

finns även med i texten som beskriver en förändrad spiritualitet hos Peter Halldorf. Nya 

handlingsmönster som retreater och tidebön får sin plats i Halldorfs spiritualitet. 

 

2.3.2.1 Läror 

Dogmer är viktiga och avgörande, enligt Halldorf. Han beskriver inte deras innehåll eller mer exakt 

vilka dogmer han närmare tänker på. Halldorfs spiritualitet präglas av ett tydligt fokus: först 

erfarenhet, sen dogmer och livet anses vara viktigare än läran. Lära och liv ska dock hållas samman 

enligt Halldorf, som hyser kärlek till de kristna dogmerna med specifik inriktning på inkarnationen. 

(Halldorf 1998: 30 ff)  

Jag genomfars av en religiös rysning när jag får meditera över Treenigheten och Inkarnationen, 

Nedstigandet och Uppväckandet. (Halldorf 1998: 30) 

Halldorfs sätt att skriva gör det ofta angeläget att söka få grepp om andemeningen i ofta tillspetsade 

utsagor. Vi kan jämföra den spiritualitetens inriktning och dess typiska prioritering med en liknande 

hos till exempel pietisten Spener och metodisten John Wesley. Hjalmar Ekström är en annan person 

som präglar Halldorfs spiritualitet tydligt. Han presenteras som fri från dogmatiska staket (Halldorf 

1997: 57). Beskrivningen av Ekström återkommer främst under rubriken grundhållningar. 
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2.3.2.1.1 Bibeln och traditionens bidrag 

1980-talsspiritualiteten var tydligt präglad och underbyggd av Bibeln med en tydlig undervisning 

utifrån Skriften. Under 1990-talet vävs bibelbruk samman med frågan: hur läses Bibeln? (Halldorf 

2:a uppl.1994: 91ff) 

Halldorf avvisar både en subjektiv syn, där individen själv väljer vad som anses vara rätt i 

Bibeln, och en fantasilös bokstavstro (Halldorf 1994:92f). Han söker sig till kyrkofädernas sätt att 

läsa Bibeln, och framför allt Origines tolkningslinje formar hans bibelspiritualitet (Halldorf 1993: 

97–103). En kort beskrivning ges av kyrkofadern Origines och hans arbete att tolka Skriften (jfr 

Halldorf 2000: 77–88). 

 En av Origines viktiga insatser var, enligt Halldorf, det rikare och öppnare förhållningssätt han 

introducerade till Bibeln utan att därmed ta fram saxen och klippa bort de svåra avsnitten. Här utförde 

han ett banbrytande arbete (Halldorf 1993: 98) Redan kan nämnas att en liknande grundsyn bekräftar 

Halldorf ett antal år senare:  

Pingstvännerna lärde mig att älska Bibeln. Men det var kyrkofäderna som hjälpte mig att förstå Bibeln. 

(Halldorf 2007: 76) 

Några viktiga slutsatser för Halldorf blir: Gör alltså som Origines, behåll berättelserna, men gå vidare 

och djupare. Kyrkofäderna kan sålunda lära oss idag att möta Bibeln på ett sätt som inte bevisar något, 

men som förvandlar människor. Apologetiken däremot har inte högt värde i hans spiritualitet. 

(Halldorf 1994:106) 

 

2.3.2.1.2 Bibeln kan bli farlig 

Bibeln riskerar att bli farlig när den används fel. Ett citat belyser den hållningen.  

Lösryckt från ett historiskt sammanhang, en tradition och en gemenskap, där lovsång och liturgi, 

själavård och eukaristi utgör den självklara mylla i vilken tron finner luttring och näring, riskerar Bibeln 

att bli en farlig bok. (Halldorf 1998: 25) 

Halldorfs citat antyder en slags form av bibelspiritualitet som behöver näring av en större helhet:  

Med Bibeln i hand har allt från slaveri och rasism till krig och dödsstraff försvarats. (Halldorf 1998: 37) 

Halldorfs bibelsyn eller förhållningssätt till Bibeln, motiveras alltså utifrån om vad som är rätt och 

ett fel bruk av den. En slags början till en form av bibelspiritualitet 

I samband med att Halldorf kritiserar frikyrkan för att bryta upp från den gamla kyrkan och 

därmed sakna rötter ges ett recept. Ett citat kan belysa Halldorfs hållning: 

Den stora kristna traditionen, Andens livgivande ström under tvåtusen år av kristen historia, eller 

annorlunda uttryckt, det sätt på vilket Skriften har levts och bedits under den kristna församlingens 

tidsålder utgör kyrkans samlade erfarenhet av andligt liv. Traditionen är inget tillägg till Bibeln, inte 

heller går den utöver detta, men är inkarnationen av Skriften i den kristna församlingen liv. Traditionen 
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är därför garanten för en kristendom som bevarar sin förbindelse med sina rötter. (Halldorf 1998: 67f, 

jfr Halldorf 1997: 67f med hänvisning till den stora andliga traditionen) 

Under 1980-talet formas Halldorfs spiritualitet av en slags inombiblisk präglad spiritualitet. Under 

1990-talet äger en förskjutning rum. Här ryms Traditionen med stort T, som en avgörande faktor, som 

formar Halldorfs spiritualitet. Han hänvisar alltså till hela kyrkans tid,2000 år. 

På ett annat ställe i sina texter skriver Halldorf om den odelade kyrkans tid, före år 1054, som 

grund för hans tro (Halldorf 2007: 5). Härmed vidgas spiritualiteten betydligt. En sådan syn på 

Traditionen sätter naturligtvis en prägel på spiritualiteten, som med nödvändighet blir annorlunda än 

om någon bygger enbart eller främst på Bibeln. Å andra sidan kan han skriva så här: 

Luthers sola scriptura har efter upplysningens paradigmskifte använts för att befästa synen på Bibeln 

som en alla tiders lärobok. En uppfattning passande som hand i handske för alla som trånar efter "klara 

besked". När trons ord först som sist blir läroord är cementeringen i full gång. Teologin blir åsikter. 

Bönen ersätts av debatt. Samhörigheten, frågan om vilka som skall inneslutas eller uteslutas ur 

gemenskapen, får sin utgångspunkt i ett antal "syner": bibelsyn, ämbetssyn, dopsyn, nattvardssyn, 

församlingssyn. (Halldorf 1996 a.: 105) 

En spiritualitet som gestaltas utifrån en polarisering, en binär spiritualitet, blir synlig hos Halldorf. 

Mot varandra står å ena sidan bön och trons ord, å andra sidan, läroord och debatt. Mot detta skulle, 

enligt Halldorf, ökenfäderna, Sandens söner, invända (Halldorf 1996: 105f.). 

Ett citat, som i sammanhanget uttrycker en porös text, pekar på en öknens spiritualitet: 

Skriften allena? Javisst, men inte som teoribok, snarare som ett hav att dyka i. Antonios kavlar inte ut 

bibelordet för att teser och system skall pressas ur det. Han tränger in i Ordet, knådar det och får dess 

livssaft att rinna. (Halldorf 1996 a.: 105f) 

Alltså: Halldorf ser främst på vilka konsekvenser en viss uppfattning åstadkommer, när han granskar 

olika former av bibelbruk. 

Halldorf återkommer senare med nya formuleringar kring relationen Skrift-Traditition. Han 

värjer sig för det han uppfattar som system, och den hållningen blir en viktig del i hans 

spiritualitetsprofil. Ökenfädernas spiritualitet framhävs som positiv motpol, när han läser och förstår 

den, i relation till det han betraktar som en fel attityd till Bibeln. 

Som en jämförelse, med Halldorfs syn på bibeln, kan hänvisas till pingstforskaren Archer som 

söker en hermeneutik för pingströrelsen utifrån en interaktion mellan en triad som består av Anden, 

Skriften och gemenskapen. 

The purpose of this monograph is to present a critically informed contemporary Pentecostal 

hermeneutical strategy that is rooted in Pentecostal identity, in its stories, beliefs and practices. The 

contemporary hermeneutical strategy is anchored in the Pentecostal Community`s identity while 

simultaneously being a critical hermeneutical strategy for the interpretation of Scripture in the 

production of praxis-oriented theology. The contemporary strategy recognizes the combined 

contributions of the Spirit, Scripture and community in a dialogical interdependent interpretive process. 

The primary interpretive method is narrative, which is explored in relation to community identity and 

in relation to biblical interpretation. (Archer 2009 Preface: IX) 
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Viktiga ledord hos Archer, kan summeras, som exempel: hermeneutical process, contemporary, 

pentecostal identity, narrative, the Spirit, Scripture, Community, Pentecostal. Det presenterar en 

variant av en texttolkning, med pentekostal identitet, kombinerad med det bidrag som Anden, Skriften 

och Gemenskapen antas ge. Den ligger i någon mening, möjligen, i linje med den hållning som 

Halldorf pläderar för. (Skriften, Anden och gemenskapen). Samtidigt söker sig Halldorf bortom en 

pentekostal kontext. 

 

2.3.2.2 Handlingsmönster 

Halldorfs spiritualitet tar ofta intryck av och bidrag från den egna läsningen. Det är en central form 

av handlingsmönster i den spiritualitet som Halldorf lever i och avser gestalta. Han hänvisar därför 

till hur andra personer i kyrkans historia ofta fått inspiration från tidigare författare. Såsom; Wesley, 

de tidiga pietisterna med flera (Halldorf 1997: 59f, 62). Däremot nämns inget om dem som till 

exempel läste och reflekterade över Martin Luthers teologi och fromhet. Noteras kan att Halldorf 

sträckläst Lewi Pethrus 10 band av Samlade Skrifter innan han fyllt 17 år. Sen följde läsningen av 

Emil Gustafson. (Halldorf 1997: 11) 

Med nya intryck och via egna studier förändras Halldorfs spiritualitet och i mötet med andra 

kristna växer det fram nya handlingsmönster. ”Gräv där du står,” brukar det heta, som ett slagord. 

Halldorf vill gräva djupare, vilket för honom innebär att upptäcka andra kyrkor i historien, Från och 

med boken Jungfrumark (1994, 2:a uppl.) och framöver kommer många nya personer och miljöer in 

som bidrag till Halldorfs spiritualitet. De formar, på olika sätt hans nya spiritualitet. Vändpunkten 

kan sägas alltså, tydligt vara nedtecknad i böcker, som på allvar tar sin början med boken 

Jungfrumark. 

Halldorf menar att det finns gemensamma rötter med såväl katolska som ortodoxa kristna. 

Däremot ställs inte frågan om det finns gemensamma rötter med till exempel lutherska kristna. (jfr 

Halldorf 1993: 35f).  

Om vi som lutheraner och frikyrkliga börjar där vi står, men gräver litet djupare än vi vanligtvis brukar, 

upptäcker vi snart hur vi på djupet har gemensamma rötter med såväl katolska som ortodoxa kristna. 

(Halldorf 2:a uppl. 1994: 35)  

 

2.3.2.2.1 Öknen och Ökenfäder lockar 

Olika besök i öknen kommer kontinuerligt att forma Halldorfs spiritualitet. (Halldorf 1993: 32–47; 

Halldorf 1996) 

Halldorf började läsa Ökenfädernas tänkespråk, enligt egen uppgift, någon gång i mitten av 

1980-talet. (Halldorf 1996;7) Den kom ut i första upplagan 1982. Cirka tio år senare skriver Halldorf 

en bok specifikt om öknen och den spiritualitet som formas där (Halldorf 1996). I de tidiga 1980-
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talsböckerna är varken ökenfäder eller öknen närvarande. De bidar sin tid för att forma Halldorfs 

spiritualitet. Öknen är tomheten, stillheten, tystnaden, askesen, det avskalade och ökenfäderna är 

helighetens representanter. De ger ytterst tillspetsade ordspråk (Halldorf 1996: 28f, 36, 41, 71, 85f, 

93). Öknen ger tid att tänka, be, lyssna och växa (Halldorf 1994: 38). 

Ökenfädernas spiritualitet, inte minst den kärvhet, som Halldorf uppfattar den, används både 

för att forma en specifik öknens spiritualitet hos Peter Halldorf och för att ge underlag för kritik mot 

företeelser i samtidens kristendom. Ett exempel på det senare:  

Att i snitsiga kassettetuier marknadsföra bibelundervisning om förbönsteknik och demonutdrivning 

skulle varit Antonios och hans bröder lika främmande som att bortförklara den onda verkligheten med 

psykologiserande omskrivningar. (Halldorf 1994 2.a uppl.: 41) 

Citatet kan rymma kritik åt två håll, både mot framgångsteologins praxis och liberalteologin. 

Halldorfs bitska kritik av de former av fromhet och kristendom han ogillar, kan även på ett 

viktigt sätt spegla delar av hans spiritualitet. Eftersom kritik från Halldorfs sida återkommer i 

texterna, kan det finnas anledning att uppmärksamma den och i den grad den kan sägas återspegla, 

motpolen till den spiritualitet som Halldorf själv vill stå för. 

Kommerskyrkan bjuder ut sig på marknaden, svingar sig fram och åter i trendernas slänggunga. 

(Halldorf 1996 a.: 23) 

Det kan vara värt att påminna om Erasmus av Rotterdams satiriska Dårskapens lov, som gisslar vissa 

missbruk och felaktigheter inom hans samtids katolska kyrka. Å andra sidan är det nog Halldorfs 

ivriga intresse kring profeter och profetism, som bör ses som en naturlig bakgrund till den intensiva 

polemiken. 

 

2.3.2.2.2 Askesens fyra kännetecken 

Spiritualitetens förändring hos Halldorf tar sig uttryck i nya handlingsmönster. Askes, övning och 

träning är ett exempel på detta. I 1980-talsböckerna använder Halldorf termen träning, när det gäller 

övning i bön och läsning av Bibeln. Termen askes har en annan konnotation och en ny kontext: 

influens från öknen och ökenfäderna i Fornkyrkan. Halldorf ser vidare en koppling till Evangelierna. 

Han tolkar ökenfädernas askes som en väg, och ett medel till helighet. (Halldorf 1993: 40) 

Enligt forskaren Samuel Rubenson har askesen fyra kännetecken; den hör till det naturliga, den 

bör vara måttlig, frivillig och den saknar egenvärde (Halldorf 1993.: 43ff jfr Halldorf 1996: 85 om 

askesen som en gräns för en själv). Genom Halldorfs hänvisning till Rubenson vill han, kan man 

förmoda, dämpa vissa, enligt honom, överdrivna föreställningar om askesens innebörd. 

Frågan om kontinuitet och förändring finns hela tiden med i uppsatsens inriktning på 

texttolkningen med hänsyn till vilken spiritualitet Halldorf för tillfället lever i. Finns det möjligen en 

början hos Halldorf redan under 1980-talet när det gäller vägen till askes? Ligger i så fall askesen i 
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linje med en strävan, som han kallar träning? Samtidigt: öknens askes och ungdomspastorns 

uppmaning till målmedveten bön och bibelläsning till unga kristna, har i vilket fall som helst, skilda 

kontexter. Och till en del olika målsättningar: karaktärsdaning gäller i öknen och teamevangelisation 

handlar det om i städer. Även om 1980-talsspiritualiteten har inslag av strävan och längtan efter heligt 

liv, att vara ensam med Gud (jfr Halldorf 1984: 66–71, Halldorf 1987: 35–56, Halldorf 1989: 81–90). 

Det kan finnas en viss likhet mellan inriktningen hos 1980-talets tal om träning och övning och 1990-

talets betoning på tydlig ökenspiritualitet. 

Utifrån ett försök att tolka de olika texterna ges ändå inte tillräcklig grund att fastslå en tydlig 

kontinuitet gällande spiritualitet hos Halldorf mellan 1980-talet och 1990-talet. 

I öknen kommer från Halldorf, som en slags summering, följande ord:  

Jag känner hur jag här förs i kontakt med en andlighet av ett helt annat slag än den som möter mig i det 

mesta av såväl kyrkoliv som överhettad religiös marknad i våra dagar. (Halldorf 1996 a.: 102f) 

Halldorf själv beskriver, så kan det tolkas, en slags binär polarisering och åtskillnad mellan det han 

nu erfar i öknen och det han tidigare mött som spiritualitet. Halldorf ger på så sätt underlag för en 

möjlig tes att det knappast finns en given kontinuitet hos Halldorf mellan den spiritualitet han gestaltar 

under 1980-talet och den som nu under 1990-talet växer fram. En förskjutning äger rum i Halldorfs 

spiritualitet mot tydlig askes och öknens kärvhet. 

 

2.3.2.2.3 Från aktivitet till retreat. 

1980-talsspiritualiteten kännetecknades bland annat av evangelisatorisk aktivitet, böneträning och 

aktivt läsande av Bibeln. Nu rekommenderas retreat och tidebön, inte som ersättning men som något 

som tillförs till människors praktiker, dvs. Handlingsmönster. (Halldorf 1994: 2:a uppl.120–27) 

Halldorfs spiritualitet i början på 1990-talet får nya influenser via handlingsmönster som 

Retreater och Tidebön. 

En fråga som hela tiden följer undersökningen och blir aktuell vid beskrivningen av olika 

förändringar i Halldorfs spiritualitet: förändras trons innehåll, dvs. teologin, när nya influenser via 

platser, personer och nya handlingsmönster tas in i Halldorfs spiritualitet? Hur ser relationen ut mellan 

läror och handlingsmönster? De interagerar med varandra och hänger samman som en holistisk 

verklighet. Det finns inga handlingsmönster i en spiritualitet utan ett teologiskt teoretiskt innehåll i 

någon mening (Chan 1998:3–95). Tanken som vi ber, så tror vi (Lex Orandi, Lex Credendi), kan 

möjligen visa vägen., vilket bland annat betyder att bön och gudstjänster uttrycker och ger gestalt åt, 

men även inriktning och innehåll åt tron och spiritualiteten. 
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2.3.2.2.4 Kloster, liturgi och gudstjänster 

Reformationens stora skamfläck är skövlingen av klostren, den kanske viktigaste kulturbärande kraften 

under medeltiden. (Halldorf 1998: 59) 

Ett nytt citat fångar in delar av nutida forskning kring Reformationen i vårt land, som Halldorf i förra 

citatet kommenterade: 

Men bokens titel, Doften av rykande vekar, vill också påminna om katolsk återkomst i vår tid. Den 

flämtande lågan slocknade inte för alltid. Mycket av det som en gång förbjöds ses idag som något 

självklart över hela kristenheten. Ljus, palmkvistar, klosterresor, pilgrimsvandringar, askondagsmässor, 

rosenkransar, ja, till och med rökelse och de sjukas smörjelse förekommer på åtskilliga håll och katolsk 

(och ortodox) litteratur finns numera i ett rikligt urval på svenska. (Heiding & Nyman 2016:15f, på sidan 

398ff nämns, i berömmande ordalag, Peter Halldorfs insats för katolsk och ortodox återkomst i vår tid) 

Halldorfs glädje är stor när Heliga Hjärtats Kloster invigs 1997, det årets största ekumeniska händelse, 

enligt Halldorf (Halldorf 1998: 53ff). Betydelsen av klosterliv, fast liturgi och gudstjänster vävs nu 

samman i Halldorfs spiritualitet. Gudstjänstens yta och djup erinras om, yttre former och rytm bygger 

upp den (Halldorf 1998: 116ff). 

En förändring i formen av spiritualitet har uppstått och det märks i Halldorfs omnämnande av 

ikoner, bugningar och olika vördnadsbevis i liturgin, vidare tidegärd och Lectio Divina (andlig 

läsning) (Halldorf 1998:107ff, 116–124). Nya influenser från de historiska kyrkorna formar nu 

Halldorfs spiritualitet. Halldorfs argument att formen är central och kroppen måste vara med i liturgin 

blir nu central del av hans spiritualitetsprofil i nya handlingsmönster. Ändå skriver Halldorf kortfattat 

om dessa ting. Men de pekar framåt. 

Hur bör vi se på dessa förändringar i så tydliga handlingsmönster? Finns det ett möjligt samband 

mellan trons olika kroppsliga uttryck och trons innehållsbearbetning? Det finns nog knappast en 

spiritualitet som är tom på teologiskt innehåll (Sheldrake 1998: 3–128). Därför bör reflektionen över 

dessa verkligheter, som nu visar sig i Halldorfs texter utvecklas. Vad förändras först, 

handlingsmönster eller läror? Eller påverkar nya handlingsmönster läror? Äger det rum någon form 

av teologisk förskjutning, påverkad och formad av nya handlingsmönster? Eller är det erfarenheter 

av nya handlingsmönster som påverkar Halldorfs teologi? 

 

2.3.2.3 Grundhållningar 

I boken Hädanefter blir Vägen Väglös går Halldorf i klinch med sitt liv, sin läsning, sina erfarenheter 

och reflekterar kring andligt liv och olika former av ledarskap. (Halldorf 1997) 
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2.3.2.3.1 Om framgångsteologin och fördjupningens röster 

Halldorf gör nu upp med en del av den karismatiska väckelsen och desto mer med framgångsteologin. 

Det finns förvisso ett visst tidsglapp mellan dessa företeelser och Halldorfs text ett antal år senare. I 

boken Hädanefter blir Vägen Väglös märks en skarp retorik, för och emot, dessa verkligheter. Dessa 

anteckningar, reflexioner och iakttagelser hör mest hemma under kategorin grundhållningar, men 

med stark teologisk medvetenhet under ytan. På så sätt framstår en tydlig bild av delar av den 

spiritualitet som präglar Peter Halldorf i senare delen av 1990-talet. Fram tonar därför två kontrastrika 

bilder: Å ena sidan Flodbergskretsen, Hjalmar Ekström, Emil Gustafson, den stillsamma delen av och 

i väckelsen i seklets början och å den andra sidan delar av framgångsteologins och den karismatiska 

väckelsens portalfigurer, utan namns nämnande. Den ena sidan anses stå för djup tro och andlighet, 

som värnar om kristen enhet, och som erfar döden med Kristus genom korsets verk. Så tecknar 

Halldorf bilden. Den andra sidan blir då motpolen till Halldorfs spiritualitetsprofil: ytlighet, ledarskap 

som startar eget utan förbindelse med hela kyrkan. Det finns självklart nyanser, men helhetsbilden av 

framgångsteologin och den karismatiska väckelsen växer tydligt fram. Den senare ges dock en 

betydlig mer positiv och nyanserad skildring, även om kritik från Halldorfs sida finns med även där. 

Utifrån denna polarisering mellan Halldorfs upptäckt av Gustafson, Ekström och 

Flodbergskretesen och framgångsteologins framtoning och delar av den karismatiska väckelsen kan 

Halldorfs spiritualitet beskrivas, och även den form av andlighet han tydligt avvisar. 

Vilket bidrag ger Emil Gustafson i relation till Halldorfs spiritualitet? Troligen mer än några 

korta noteringar kan antyda. Beskrivningen av Gustafson borde kunna anses spegla en spiritualitet, 

som Halldorf förordar: Emil Gustafson, betecknas som solitär och andligt geni, kommen ur "den 

ödesdigra natten" (Halldorf 1997:43). Han är  

"motbilden till väckelsepredikanten som i överfyllda kapell eldade skarorna och bländad av sin egen roll 

lät sig berusas av folkets bifall (Halldorf 1997: 45). 

Gustafson, som Halldorf uppfattar honom, är erfarenhetens människa, fri från ytlighet och förenkling, 

med avsaknad av polemik i lärofrågor och utan etiketter (Halldorf 1997:.46). Här är karaktär viktigare 

än karisman. Allvaret hos Gustafson är ytterst väsentligt, med längtan efter helighet och passion 

(Halldorf 1997: 48f). Beskrivningen av Gustafson låter ungefär som en slags bild av en form av 

spiritualitet Halldorf tydligt pläderar för. 

Hjalmar Ekström är också en viktig del i den spiritualitet som formar Peter Halldorf. Ekström 

möter helst sin Gud i ensamhet, i den stilla kammaren. Ekström skyr offentligheten. Han tecknas som 

bedjaren, utan dogmatiska staket, på "genuin luthersk och pietistisk grund" (Halldorf 1997: 57). 

Ekströms och Gustafsons bidrag till Halldorfs spiritualitet kan kanske sammanfattas med orden 

”den ensamma kammaren med frihet från samfundsrevir” och med ”stillheten, tystnaden och längtan 

efter att dö med Kristus in mot djupen av Guds verklighet.” 
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Halldorf hittar alltså själsfränder i Gustafson och Ekström, som därmed även i sin spiritualitet 

hos Halldorf bildar en tydlig motbild mot det han avvisar i samtidens kristendom. 

Som pingstpastor söker sig Halldorf tillbaka till Pingströrelsens tidiga år. Med hjälp av Lewi 

Pethrus memoarer, främst, men även tidiga pionjärer som Seymour och Bartleman i USA (Halldorf 

1997: 88–107). Pethrus beskrivs både som en som värnade om kristen enhet och som splittrade 

(Halldorf 1997: 88, 93f.). Framförallt avser Halldorf betona stillheten, som han menade 

kännetecknade den tidiga Pingstväckelsen. Både i Sverige och i USA. Sen kom stimmet och skriken 

(Halldorf 1997: 97ff). Denna preferens för stillhet och tystnad hos Halldorf, känns igen i hans texter, 

gång på gång. Så sammanställer nu Halldorf stillhetens röster: Gustafson, Ekström, Seymour och 

Lewi Pethrus. De blir sålunda viktiga personer som formar den spiritualitet Halldorf strävar efter och 

uppskattar. 

Den kristna enheten är ett angeläget tema hos Halldorf. En fråga uppkommer med anledning av 

följande påstående angående väckelsen i Azusa Street från 1906 och framåt. En av ledarna Frank 

Bartleman, som enligt Halldorf avsåg att den väckelsen skulle tjäna hela Kristi kropp (Halldorf 

1997:161). Henrik Engholm tolkar den verkligheten annorlunda:  

Azusas ekumeniska vision, även om ordet är anakronistiskt i sammanhanget, sammanfattas bäst som 

enhet mellan samfundsfria, pentekostala friförsamlingar, inte en gemenskap mellan samfund eller i en 

vision om ett enat kyrkosamfund. (Engholm 2010: 104) 

Engholms bedömning väcker frågor kring hur Halldorf läser historien. En viss form av Halldorfs 

spiritualitet fungerar som tolkning, som väljer och beskriver fakta i den riktning som denna 

spiritualitet anger. Detta visar hur kristen enhet är avgörande värde i den spiritualitet Halldorf avser 

att värna. 

 

2.3.2.3.2 Halldorf väljer väg 

Framgångsteologin verkade, nästan, till en början fånga in den unge Halldorf (jfr Halldorf 1997: 109–

137, se spec.116, 118, 124). Här beskriver han hur nära det var för honom att ansluta sig till det nya 

(Halldorf 1997: 118). 

Mot slutet av 1984 träffade jag på ett kafè i Stockholm två ¨pastorskolleger som nu var färdiga med sitt 

gamla sammanhang och redan på väg att bli affischnamn för "det nya Gud gör i vårt land." Jag hade 

under en kort period varit på väg att ansluta mig till dem, men skrev i dagboken efter vårt möte; De har 

valt väg, men det är inte den vägen jag vill gå. (Halldorf 1997:118) 

Han anser sig upptäcka självupptagenhet, splittring, högmod, överbetoning på den egna rollen, förakt 

för det etablerade och brott i traditionen hos framgångsteologins representanter. Detta bildar en 

bakgrundsteckning som avser visa varför han tar avstånd från framgångsteologin. Att stanna kvar i 

sin församling, kanske lida, men inte bryta gemenskapen är det som gäller, enligt Halldorf. (Halldorf 
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1997: 128ff) Halldorfs summering av sina intryck av den karismatiska väckelsen och av 

framgångsteologin leder honom till djupare och tydligare anslutning till Traditionen. 

Låter man sig korrigeras av kyrkans samlade erfarenhet kan svagheter och överdrifter med tiden rättas 

till, med följd att kristenheten befruktas av väckelsen i större skala. Allvarligare är när förnyelsen leder 

till ett brott i traditionen och dess företrädare blir onåbara i övertygelsen om sin egen historiska roll. 

(Halldorf 1997: 121) 

 

2.3.3 Kort sammanfattning 

1980-talsböckerna visar en stark betoning på bibelläsning, träning för lärjungaskap, evangelisation 

och vikten av att vara ensam med Gud. Under 1990-talet sker en stor förskjutning i Halldorfs 

spiritualitet. Med hjälp av kyrkofadern Origines, framför allt, handlar det nu om att hitta ett sätt att 

läsa Bibeln. Att bejaka Traditionen, och Bibeln inom den, blir avgörande inslag i Halldorfs 

spiritualitet. Nya handlingsmönster uppträder; tidebön, att besöka kloster, och att formas av 

ökenfromheten. 

En bitsk uppgörelse med framgångsteologin äger rum, i synnerhet när det gäller ledares 

uppträdande, beteende och förhållningssätt. Däremot sker egentligen ingen granskning av dess 

teologiska innehåll. Hjalmar Ekström och Emil Gustafson formar Halldorfs spiritualitet under 1990-

talet och hans intresse för den världsvida kristna kyrkan växer under perioden. 

 

2.4 2000-talet: Samtal med historia och samtid 

2.4.1 Kort presentation 

Tre böcker analyseras: 21 Kyrkofäder (2000 a.), Kyssa spår (2000 b) och Helig rot (2001). 

Kristen spiritualitet kan få sin näring från olika håll och Peter Halldorf söker upp historien. Det 

redovisas i böcker som 21 Kyrkofäder och Kyssa spår. Livet med Gud och varandra behöver rötter i 

historiens mylla, påstår Halldorf. En del av den spaningen redovisas i boken Helig rot. 

Boken 21 Kyrkofäder ger insikt om och berättelser om några kyrkofäders liv. Deras teologiska 

bidrag berörs endast till en del. 

Redan i boken Jungfrumark (1994, 2:a uppl.) öppnar Halldorf perspektiv in mot den kristna 

kyrkans historia. Intresset för historien, för kyrkans historia, specifikt kyrkofäderna, är en viktig del 

i den spiritualitet Halldorf söker en plats i. 

Boken Kyssa spår kan användas som en slags daglig andlig vägledning. Korta stycken från 

kyrkofäder, ett bidrag per dag under ett år. 
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Vad vill Halldorf förmedla genom detta i relation till hans spiritualitet? Kärlek till kyrkofäder 

återfinns även här. Kyrkofädernas bidrag i Kyssa spår är utifrån Halldorfs eget urval och ur det kan 

förhoppningsvis bilden av hans spiritualitet mejslas fram. 

Boken Helig rot tillhör tredje delen av trilogin Sandens söner och Hädanefter blir Vägen 

väglös. Den står i samma sammanhang med behovet efter rötter och andlig vägledning. (Halldorf 

2001) 

 

2.4.2 Läror 

Kategorin läror är inte dominerande i den spiritualitet som växer fram hos Peter Halldorf. De vävs 

ofta ihop med och ses som uttryck för livet med Gud. Teologi och handlingsmönster hör ofta nära 

samman i den spiritualitet som Halldorf lever i. 

 

2.4.2.1 Några korta notiser 

Kyrkan är vår moder och Skriften är som en helig mark.  

Talet om Gud blir en doxologi. (Halldorf 2000 b: 5ff)  

Ett annat citat ger en inriktning och ett innehåll angående Halldorfs spiritualitet i relation till 

Kyrkofäderna:  

Fäderna var inga teoretiker som med en gäspning behandlade teologiska ämnen bakom en kateder. De 

var brinnande i anden, drivna av en gudskärlek som satte djupa spår i deras liv. För att förstå vad de 

säger måste man se hur de lever. (Halldorf 2000 a: 8) 

Citaten visar vägen hur Halldorf uppfattar kyrkofädernas teologiska bidrag och hur han uppskattar 

dem, att deras liv har prioritet över deras teologiska bidrag Trons innehåll är dock inte oväsentligt 

enligt Halldorf. Det kan dras in i studiet av den spiritualitet som kommer till uttryck i Halldorfs texter 

från en premodern kultur och tid, som står långt från vår, och ofta kan uppfattas som ett främmande 

land. 

Två citat av Rowan Williams visar på behovet av en ständigt angelägen reflexion som borde 

finnas och beaktas vid studiet av förflutenheten. Inte minst vid analysen av Halldorfs beskrivning av 

kyrkofäderna. 

Good history makes us think again about the definition of things we thought we understood pretty well, 

because it engages not just with what is familiar but with what is strange. It recognizes that the past is a 

foreign country as well as being our past. (Williams 2005: 1) 

As I will be saying more than once traditionalists sometimes miss the point because they don´t expect 

to be surprised by the past, progressives miss the point because they don`t expect to be interested or 

questioned by it. (Williams 2005: 3) 
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Om Halldorf är traditionalist, missar han att bli överraskad av det han möter i sina studier, enligt 

Williams. Halldorf vilar ju i den stora kristna Traditionen (Halldorf 2007). 

Halldorfs eget svar på frågan om vad han egentligen lärt sig av studiet av kyrkofäderna handlar 

om att skilja mellan absolut och relativt, mellan centrum och periferi i kyrkans tro (Halldorf 2000 a: 

12). Här blottläggs väsentliga värden i Halldorfs spiritualitet. 

I boken 21 Kyrkofäder framträder tydligt Halldorfs preferens för kyrkofädernas liv. De blir för 

honom förebilder och en inspiration, men de är inte ofelbara. Deras liv, deras tro i hängivenhet för 

Gud och kyrkans tro, präglar Halldorfs spiritualitet och detta blir ett igenkännande hos Halldorf i den 

spiritualitet som växer fram hos honom. Där finns alltså bokens tyngdpunkt, som därmed inte är en 

dogmhistoria. 

Listan av Kyrkofäder, representerade i boken 21 Kyrkofäder sträcker sig från Ignatios av 

Antiochia till Symeon den nye teologen. Några från västkyrkan till exempel Cyprianus, Ambrosius, 

och Augustinus samt några grekiska Fäder som t.ex. Origines, Gregorios av Nyssa, Chrysostomos, 

Gregorios av Nazianzos finns med. 

I boken 21 Kyrkofäder dominerar alltså inte framställningen av deras teologiska bidrag. Det 

finns dock några korta citat som kan belysa Halldorfs omdömen om deras teologiska profil och 

inriktning. 

Medan själva ordet "teologi" i vår tid för tankarna till akademins avtändande språk, befinner vi oss i 

fornkyrkan i en epok när gränserna mellan teologi och poesi är flytande. Retoriken är lyrik, talet om 

Gud hänförande mer än beskrivande. Så fort teologin blir beskrivande lurar heresin runt hörnet, irrläror 

uppstår ofta när det religiösa språket blir rationalistiskt och förklarande. (Halldorf 2000 a: 128) 

Citatet kan ringa in, till en del, några särdrag i Halldorfs spiritualitet: vikten av hänförelse, det 

religiösa språket som lyrik. Motsatsen är att söka förklara. Följande citat ger en belysande bild av 

Halldorfs spiritualitet och ligger i linje med citat ovan: 

Den andligt oerfarne yrkesteologen var vid denna tid en lika främmande fågel i kyrkan som den 

teologiskt obildade själasörjaren. Naturligtvis gav detta en helt annan klang åt begreppet "teologi" än 

vad som ofta är fallet i våra dagar. Teologerna sysslade inte med halsbrytande innovationer för att kittla 

tanken och blända den bildade eliten. De ägnade sig åt djupdykning i trons oceaner. Läsning och 

lovsång, bön och studier gled över i vartannat på ett självklart sätt. Det var ansvaret för människornas 

frälsning och församlingarnas andliga hälsa som motiverade det teologiska arbetet: att tränga in i det en 

gång givna. (Halldorf 2000 a.:132) 

Halldorfs uppskattning och bedömning av kyrkofäders sätt att vara teologer, speglar en form av 

spiritualitet med betoning på ett ecklesialt sammanhang och ett pastoralt ansvar i fokus. En 

spiritualitet som vill se teologin i kontext, men inte med något egenvärde för sig. 

Ett vanligt uttryck, som knyts till fornkyrkan, är en definition av vad man då tydligen uppfattade 

som en teolog: 

 Den som ber i ande och sanning är en teolog och teolog är den som ber i ande och sanning. (Halldorf 

2000 a.: 131) 
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Utifrån de tre citaten, med tydliga markeringar, som speglar Halldorfs preferens för fornkyrkans 

teologer, ges en bild av hans spiritualitet. I den finns alltså erfarenhet och strävan efter andlig 

vägledning som ledord i utformningen av Halldorfs spiritualitetsprofil. 

 

2.4.2.2 Kyssa spår 

Boken Kyssa spår har en annan inriktning än boken 21 Kyrkofäder. Texterna i Kyssa spår, som är 

Halldorfs eget urval, är uppdelade, mer eller mindre tydligt, i relation till Kyrkoåret och i relation till 

de stora kristna högtiderna, påsken, pingsten, och Kristi födelse, med givna bibeltexter som hänvisas 

till. (Halldorf 2000b.: 104, 168, 360) 

Finns det dogmatiska aspekter, belysta i boken Kyssa spår? Det är förvånansvärt, hur tydliga 

utsagor, dogmatiskt sett,  får plats på så korta utvalda avsnitt: Antropologi, kristologi, ecklesiologi 

och pneumatologi och ord om Skriften, ryms i deras korta påståenden. Vi får en bild av kyrkofädernas 

teologiska landskap utifrån det val Halldorf gjort. Några hänvisningar visar vägen till Halldorfs 

preferenser: Antropologi (Halldorf 2000b: 111–119), ett  avsnitt där människan som Guds avbild 

beskrivs. Dopet, med stark betoning på Guds gåvor i dopet (a.a.: 30, jfr Halldorf 2004 c. i samma 

riktning), människan som kyrka (a.a.: 34), Jesus Kristus (a.a.:.37, 75, 114), frälsning (a.a.: 59), Anden 

(a.a.: 134.). Dessa följande kyrkofäder är främst återgivna i texterna i Kyssa spår: På ett år, en text 

varje dag, har Augustinus 31 texter, Origines 13 texter, Gregorios av Nyssa 17, Isak Syriern 16, 

Gregorios av Nazianzos 12 texter och Maximos Bekännaren 8 texter. 

 

2.4.2.3 21 Kyrkofäder och dogmatiska utsagor 

Boken 21 Kyrkofäder borde enligt den beskrivning Halldorf ger av fäderna inte ge så mycket stoff 

som bär dogmatisk prägel, eftersom det främst är deras liv som exempel och föredöme som står i 

fokus. Några korta notiser: Irenaeus ger ett bidrag angående synen på människan som Guds avbild, 

med en kallelse att växa (Halldorf 2000 a: 46). 

Spänningsfältet mellan ren lära och hjärtats kärlek, kan belysas genom Halldorfs kommentar vid 

presentationen av kyrkofadern Origines. En slags ambivalens mellan dennes kritiker och Origines 

hänförda kärlek:  

Och man kan fråga sig vad som väger tyngst: ett hjärta som brinner så av kärlek till Kristus att ingen 

som kommer i närheten undgår att känna värmen eller en ren och riskfri lära? Och vilken pionjär, för en 

sådan var Origines, går fri från brister och misstag. (Halldorf 2000 a.: 86) 

Hur går nu denna ambivalens hos Halldorf in i hans spiritualitet? Är renlärighet, dvs. om den blir hård 

och dömande, ett mindre uppskattat element, än kärleken, i Halldorfs spiritualitet Att välja att berätta 

om Origines i boken 21 Kyrkofäder visar Halldorfs urval och visar hän mot viktiga drag i Halldorfs 

spiritualitet. Kärlek har sålunda tydlig prioritet i Halldorfs spiritualitet och ren lära lägre. 
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I ortodox teologi har Anden en avgörande roll. Halldorf beskriver skillnaden att i väst blev 

Institutionen viktigare, i östkyrkan helgon, bedjare och profeter förebilder. Den spiritualitet som 

Halldorf trivs bäst i, är den östkyrkliga, mer än i den västkyrkliga. (Halldorf 2000a: 138, jfr Halldorf 

2007) 

När det gäller Augustinus utövar Halldorf kritik mot hans predestinationslära. Genom Luther 

fördes den ju vidare i västkyrkan. Ett citat belyser Halldorfs ställningstagande: 

Till det bättre därigenom att nådens primat återvanns. Till det sämre eftersom människans fördärv så till 

den grad framhävdes att gudsbilden i henne bleknade och vägen till heligheten spärrades. I östkyrkan, 

där människans roll som Guds medarbetare var självklar, vann aldrig Augustinus teologi något större 

gehör. (Halldorf 2000a: 194) 

Ett tydligt besked från Halldorf, som även belyser dennes spiritualitet, med betoning på helighet och 

hänförelse, och Andens avgörande roll för lärjungaskapets väg. 

 

2.4.2.4 Kyrkofäder och kamp för rätt lära 

Peter Halldorf ger en kommentar, invävd i en spiritualitet som vägleder honom; 

Kyrkofädernas kamp är inte en strid om meningslösa dogmer. Vad saken gällde var att slå vakt om det 

kristna mysteriets gnistrande höjdpunkt: Guds människoblivande. Det omöjliga gjorde Gud möjligt, 

tvingad av sin kärlek till mänskligheten. Det var denna kamp med överdrifter i den ena eller andra 

riktningen som den samlade kyrkan kunde enas omkring. Svaret man gav har sedan dess utgjort det 

korrektiv mot vilket nya läror har prövat. (Halldorf 2000 a: 224) 

Lägg märke till ledorden; ”inte meningslösa dogmer,” ”slå vakt om,” ”det kristna mysteriet,” 

mysteriets höjdpunkt är inkarnationen, ett korrektiv mot nya läror. Några nyckelvärden som blir 

byggstenar för Halldorfs spiritualitet kan sammanfatta i ett citat:  

Dogmer har sin givna plats som uttryck för mysteriet, bortom det rationella, kontinuitet i kyrkans 

samlade historia är avgörande och enhetens avgörande värde och med kärleken som överordnad 

implikation. Dogm och kärlek vävs därmed ihop till en enhet. (Halldorf 2000 a: 260) 

Halldorfs betoning på kyrkofädernas liv, som exempel och förebild, hindrar honom inte att, då och 

då, inflika ord om dogmatiska element. Kortfattat, men det han fascineras utav. 

Maximos människosyn och skapelseteologi hör till något av det mest storslagna vi möter i fornkyrkan. 

Utgående från Guds enhet i trefald ser han även människan som en enhet i mångfald. Som Guds avbild 

är hon en och på samma gång sammansatt - människan är ande, själ och kropp – och återspeglar därmed 

hela kosmos i dess mångfald. Hon är en värld i miniatyr, ett mikrokosmos med uppgift att vara en 

medlare mellan skapelse och Skapare. (Halldorf 2000 a. s. 274) 
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2.4.3 Handlingsmönster 

2.4.3.1 Kyssa spår 

Halldorf uppmuntrar läsaren av texterna att praktisera Lectio Divina, den långsamma, andliga 

läsningen (Halldorf 2000 b: 9). Origines vill få läsaren att förstå att Skriften både har en bokstavlig 

och en andlig innebörd (Halldorf 2000 b.s:46). Askesen är helgelsens moder, sägs det. Fly förtalet, 

att bönen påverkar Gud, att läsa skrifterna rätt, en rätt bot avgörande. Det är bara några områden som 

kort berörs i texterna (Halldorf 2000b: 21, 29, 63, 86). 

 

2.4.3.2 21 Kyrkofäder och Helig rot 

Olika Handlingsmönster hör samman enligt Halldorfs text: vikten av att besöka kloster, behovet av 

askes och erfarenhet av och längtan efter kristen enhet. Ett citat kan belysa preferensen för kristen 

enhet: 

Var befinner jag mig egentligen? I ett syriskt kloster? I en karismatisk frikyrka? Eller var det kanske så 

att när vi hukade oss och klev in genom den meterhöga öppningen, som utgjorde den enda porten in i 

klostret hade vi i själva verket stigit rakt in i urkyrkan? Efter en timme av bön och lovsång sänds gåvorna 

runt, från den ene till den andre. Bröd och vin. Utgiven för alla. Ortodoxa och katoliker, backpackers 

och pingstvänner, pilgrimer och muslimer. Alla befinner vi oss någonstans utmed den väg som heter 

Jesus Kristus. Alla tar vi emot. Och sänder vidare. (Halldorf 2001:19) 

I skildringen framträder en vision om en allt och alla inkluderande spiritualitet, med alla på väg 

någonstans. Vad ryms i denna dynamik? Är texten deskriptiv eller, under ytan preskriptiv? Utifrån 

ett spiritualitetsperspektiv tjänar beskrivningen behovet av att ge en bild av något som bör tas emot 

med öppet sinne. Retoriken dallrar av ett skimmer, som väcker någon slags blandning av beskrivning 

och glädje. Halldorfs text fullföljs inte med reflexioner, inte heller av möjliga beskrivningar för 

framtida önskvärd verklighet. 

 

2.4.3.3 Askes och öknen 

Askes och närvaro i öknen hör nära samman, både som en historisk påminnelse och en möjlig aktuell 

erfarenhet. Askes ser Halldorf som bland annat gallring, en slags enfald, och som en kamp i kroppen, 

inte mot den. (Halldorf 2001 s: 49f, 83ff). 

Öknen är en bild för den Stora Fastan i Kyrkans år. Fyrtio dagar att tömmas på splittret. Ett reningsbad 

för sinnena. En lättnad för tunga och buk. Tills den Andre avtecknar sig, avklarnad, inför en stadig blick. 

(Halldorf 2001: 35) 

Öknens avskalade realitet, askesens reningsbad och mötet med människor formar Halldorfs 

spiritualitet (Jfr Halldorf 2001: 42, som betonar mötet med andra människor och vänskapens stora 

formativa betydelse för livet med Gud). 
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2.4.4 Grundhållningar 

2.4.4.1 Att vänta 

Att förbli i sin kyrka, att härda ut, är ett råd som ofta återkommer hos Halldorf. Vad gör man när ens 

kyrka inte håller måttet? Den frågan finns tidigare i materialet, den verkar vara levande i skilda 

kontexter (Halldorf 2001:.55, 59, 61, Halldorf 2000 a.: 101). Att vänta, att vända otåligheten ryggen, 

det är vägen till vuxenhet och mognad, anser Halldorf. 

 

2.4.4.2 Om karaktär 

Halldorfs preferens för karaktär och en inre hållning återkommer ofta i materialet, som uttryck för 

hans syn på behovet av mognad i tro och liv. 

Vad är karaktär? I antiken rådde inga tvivel om innebörden av detta begrepp. Det innefattar vårt 

förhållningssätt till våra begär och till andra människor. De etiska värderingar som styr våra val och 

präglar våra relationer. En människas karaktär, menade Horatius, beror av hennes förbindelser med 

omvärlden Karaktär är grunden för pålitlighet i mänskliga relationer. Av det som främjar karaktären är 

inget viktigare än långsiktighet och därmed fördröjd behovstillfredsställelse. Upphetsningen kan vänta. 

Medan inriktningen på det omedelbara nuet leder till karaktärens förvittring. (Halldorf 2001: 108) 

Karisma och charm kan en artonåring ha. Men karaktär som förmår vara oberörd av tillfälliga succéer? 

(Halldorf 2001: 69, jfr s. 103f)  

Det tar lång tid att bygga upp en karaktär. (Halldorf 2000a: 296) 

En form av spiritualitet som betonar långsiktighet. och där Vara gäller före göra. 

Cyprianus om tålamodet visar liknande förkärlek hos Halldorf för bärande grundhållningar. 

Tålamodet är det som bevarar oss åt Gud. Tålamod är det som dämpar vreden, som lägger betsel på 

tungan, som tyglar sinnet, bevarar friden, styr tukten, bryter begärets anstormning, undertrycket 

övermodets fräckhet, utsläcker avundens brand, stävjar de rikas makt, lindrar de fattigas armod, hos 

jungfrurna bevarar den saliga renheten, hos änkorna den mödosamma kyskheten, hos gifta män och 

kvinnor den oupplösliga kärleken. Tålamodet gör oss ödmjuka i framgången, starka i motgången, milda 

inför oförrätter och smädelser. (Halldorf 2000b: 27) 

Ett citat rakt in i beskrivningen av frågan om spiritualitetens ideal och dess ofrånkomliga verklighet. 

Motpolen till tålamod är att ha bråttom (Halldorf 2000 a: 205). Alltså: vänta, bygg karaktären och 

sträva efter tålamod, blir några viktiga byggstenar i Halldorfs spiritualitetsprofil. 

 

2.4.5 Kort sammanfattning 

Peter Halldorfs sökarresa fortsätter. Hans intresse för historia, framför allt kyrkans tidiga historia, 

syns tydligt. Kyrkofädernas liv, inte främst deras teologi, fångar Halldorfs sinne. En tydlig 

spiritualitet framträder där liv går före lära, men läran, dogmat inte är oviktig. Halldorf rotas i den 

fornkyrkliga myllan alltmer. Öknen och fastan är viktiga byggstenar i formandet av hans spiritualitet. 
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Karaktär är viktigare än karisma. Upptäckten av och närvaron vid ortodoxa gudstjänster blir ytterst 

avgörande i Halldorfs framväxande spiritualitetsprofil. 

 

2.5 En Pingstpastor om den Helige Ande 

2.5.1 Kort presentation 

Tre böcker analyseras: En trilogi om Anden bildar en systematisk framställning, Drick djupt av Anden 

(2003), en Postilla, Som brann där en eld (2004) och Nio betraktelser om den Helige Ande, Du 

brinnande kärlekslåga (2004 a.). 750 trycksidor analyseras utifrån läror, handlingsmönster och 

grundhållningar. 

Det bör vara av särskild vikt att uppmärksamma just dessa böcker. Pingstpastor Halldorf skriver 

om Anden, som traditionellt är ofta i fokus i den pentekostala traditionen. Böckerna borde ge en 

möjlighet att få en tydligare bild av Halldorfs spiritualitet och även undersöka i den mån han influerats 

av andra traditioner, när det gäller Andens roll, innebörd och betydelse i relation till frågor om hur en 

spiritualitet formas. 

 

2.5.2 Läror 

2.5.2.1 Om Treenigheten 

En form av spiritualitet där läran om och framför allt erfarenheten av Treenigheten, bär upp och 

präglar helheten av Halldorfs spiritualitet. 

Halldorf tar ställning för den ortodoxa formuleringen i den Nicenska trosbekännelsen: Anden 

kommer från Fadern. Därmed avvisar han, de facto, Västkyrkans bekännelse Filioque, som ju påstår 

att Anden kommer från Fadern och Sonen, som ju är den stora stötestenen mellan dessa kyrkor. 

(Halldorf 2003:16, jfr Ware 2000: 54ff). 

 Den kristna läran är egentligen aldrig något annat än en reflektion över och en definition av vår 

erfarenhet av Gud som Fader, Son och Ande. (Halldorf 2003: 21) 

Lära och liv, utifrån erfarenhet vävs in i Halldorfs spiritualitetsprofil. Halldorf hämtar fram en slags 

Treenighetsspiritualitet som växer fram med material från Bibeln och inte minst från den tidiga 

kyrkan. (Halldorf 2003: 30, 317–333. jfr Josefsson 2005: 116 om tidig Pingströrelses självklara 

bejakande av Treenigheten) 

En reflektion i relation till Halldorfs teologiska betoning är att han ännu inte skrivit någon 

specifik bok om Jesus. Traditionell pentekostal teologi och spiritualitet brukar vanligen beskrivas 

som en form av kristen tro där Jesus, som Sonen, anses vara den viktigaste personen i gudomen 
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(Josefsson 2005:51; Burgess, van der Maas 2002: 1120ff; Warrington 2008: 34; Dayton 1987: 21–

23; Teologiska Nätverket i Pingst 2014: 11–40). 

Halldorf definierar sällan explicit olika andliga verkligheter. Hans språk liknar mer poetens 

retorik. Därför påminner han om vissa fornkyrkliga teologers bruk av Höga Visan i relation till livet 

med Gud i den Helige Ande (Halldorf 2004a.: 43–69, med 40 hänvisningar till Höga Visan av totalt 

188 bibelhänvisningar i hela boken). Därför är följande citat värt att notera när Halldorfs spiritualitet 

framträder:  

Kristen spiritualitet är per definition att födas av Anden, låta sig fyllas av Anden och dagligen vara så 

ledd av den Helige Ande att hela människans liv - ande, själ och kropp - redan på jorden återspeglar 

Guds härlighet. (Halldorf 2003: 81) 

Utifrån det citatet kan Halldorfs spiritualitet beskrivas som pneumatologiskt bestämd, trinitariskt 

inriktad och med Jesus Kristus som både kontemplativ och som vår förebild som karismatiker. 

(Halldorf 2003:85–99, med Kapitelrubrik: Jesus som karismatiker) 

 

2.5.2.2 Jesus - Anden och Frälsningen 

Relationen Jesus och Anden är en avgörande del av Halldorfs spiritualitet. Jesus som människa, fylld 

och ledd av Anden, är en av böckernas brännpunkt. Ett längre citat belyser Halldorfs kristocentriska, 

pneumatiskt bestämda spiritualitet: 

I Jesus av Nasaret döljer sig svaret på Andens hemlighet i såväl kyrkans som den kristnes personliga liv. 

I honom sammanfaller den kristna församlingens kontemplativa och karismatiska liv. Jesu egen 

självförståelse efter dopet i Jordan kastar som inget annat ljus över kyrkans identitet: hur församlingens 

sakramentala väsen och hennes omedelbara erfarenhet av Anden förutsätter och förstärker varandra så 

att hon i sann mening kan vara Kristi kropp i världen. Avsnitten om Anden i Jesu liv är bokens 

brännpunkt, det som allt annat sträcker sig mot och utgår från. Om Guds son blev verklig människa är 

han inte bara vår frälsare. Då är han också vår förebild, det enastående exemplet på vad den Helige Ande 

förmår göra i, med och genom en människa. Människans avsikt, att i likhet med den nye Adam vara en 

genomlyst bild av Gud, är förbunden med Andens närvaro i hennes liv. Därmed har jag antytt att denna 

bok inte bara behandlar Andens verksamhet i form av karismatiska gåvor och iögonfallande andliga 

yttringar såsom tungotal och profetia - vilket den också gör, men ännu mer och viktigare, den helige 

Andes roll för människans frälsning. (Halldorf 2003:10f) 

Citatet belyser några viktiga aspekter av Halldorfs spiritualitet. Traditionell betoning och syn på 

frälsningen hos många pingstvänner låg mer på Jesu gärning, på korset, blodet och Jesu uppståndelse 

(Josefsson 2005: 70–96). Hos Halldorf märks ett inflytande från ortodox teologisk betoning på 

Andens roll i frälsningen, dvs. förvandlingen av människan (jfr Meyendorff 1995: 252ff; Ware 2000: 

232–242; Lossky 1997: 142–156). En ortodox påverkan gällande soteriologin, genom att Halldorf 

lyfter fram Andens roll borde även i så fall inverka på hans spiritualitet i östkyrklig riktning. I likhet 

med Ortodox teologi och spiritualitet skriver Halldorf om människans förvandling, 

gudomliggörelsen. Theosis (Halldorf 2003: 147ff; Halldorf 2004 a.: 134) Halldorf kan förvisso 

inbegripa juridiska begrepp i frälsningen, men avser vidga synen på frälsningen genom att anknyta 
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till fornkyrkan, och till ortodox teologi genom att lyfta fram andra motiv som; liv-död, kamp-seger. 

Därmed kan konstateras influens från bland andra kyrkofadern Irenaeus, ortodoxa teologer i samtiden 

som Meyendorff och Lossky (Halldorf 2003: 139–149). Genom att koppla ihop en fornkyrklig syn, 

som Halldorf tolkar den, och en Ortodox syn på människans belägenhet av kamp mot förgänglighet 

och död, ser Halldorf vidare sambandet mellan det kristna dopet och Kristi död och uppståndelse. 

Genom att Halldorf kopplar samman Andens pågående betydelse för människans frälsning, som 

tolkas som hennes förvandling till gudslikhet, öppnar han för behovet av dopet. I dopet är Anden, 

given i doldhet, samtidigt som Anden ges efter dopet i samband med handpåläggning (jfr Halldorf 

2003: 111, 147; Halldorf 2004b.: 192ff; Halldorf 2004.a: 15ff, 115ff). Halldorf förklarar:  

I varje dop döljer sig sålunda mer än vad som är uppenbart för ögat. (Halldorf 2003: 121, se även 107) 

 

2.5.2.3 Om dop och handpåläggning 

Ett citat belyser hur Halldorf tolkar ett nära samband mellan dop och handpåläggning: 

Dop handpåläggning utgör en handling och bör inte separeras. Och de två erfarenheterna, vattendop och 

andedop, hör bägge till initieringen i det kristna livet. Allt annat är för apostlarna onormalt och måste i 

så fall rättas till så snart som möjligt. (Halldorf 2003: 135) 

Enligt Halldorf börjar det kristna livet med dopet. Enligt tidig Pingströrelse ses omvändelsen, att 

komma till tro, som något som föregår dopet (Josefsson 2005: 228f). Dopet som en 

bekännelsehandling enligt nutida Pingströrelse (se Warrington 2008: 162ff, Trons Hemlighet: 175–

198). Hos Halldorf växer alltså fram en slags "dopspiritualitet," som hämtar sin inspiration och 

teologiska inriktning från Fornkyrkan och Östkyrklig fromhet och teologi. 

 

2.5.2.4 Om karismatisk andlighet 

Uttrycker Peter Halldorf en karismatisk spiritualitet? Hur ser han på andedop, tungotal, profetia och 

andra Andens nådegåvor? Peter Halldorf avser beskriva Andens olika gåvor, men framför allt Andens 

roll i frälsningen, förvandlingen (Halldorf 2993: 190). Halldorf tecknar bilden av församlingens 

karismatiska dimension, simultant en beskrivning av hans karismatiskt bestämda spiritualitet: 

Till den karismatiska dimensionen i en församling hör alltså inte bara tungotal och profetia eller andra 

direkta uttryck för Guds kraft, utan också sådant som gäller trons och det kristna livets moraliska, 

sociala, och praktiska sidor. Även det som Apostlagärningarna kallar "den inbördes hjälpen" är ett 

karismatiskt uttryck för församlingens gemensamma liv, och kom i urkyrkan att gestaltas i en radikal 

egendomsgemenskap. (Halldorf 2003:190 jfr Halldorf 2004a.) 

Det karismatiska inslaget är inte något övernaturligt, men något naturligt i Halldorfs 

spiritualitetsprofil. 

Andens gåvor förstärker och förlänger våra naturliga gåvor (Halldorf 2003: 233). Halldorf 

bevarar och, enligt honom själv, utvecklar och vidgar det karismatiska livet. Däremot saknas 
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konkretion när det gäller att praktisera denna vidgning bortsett från hänvisningen till 

Egendomsgemenskapen enligt Apostlagärningarna (Halldorf 2003:190). 

Hur ser Halldorf på andedopet, som en distinkt erfarenhet som ju ofta, mer eller mindre, präglat 

och format bland annat till exempel pentekostal spiritualitet? (Josefsson 2005: 117–139; Warrington 

2008:93–130; Vondey 2013: 199–228; Trons Hemlighet 2014: 263–290). 

Hur tänker och skriver Halldorf i så fall om Anden? Anden ges i samband med dop och 

handpåläggning. Mycket kan vara dolt vid dopet, men det kan upptäckas senare. Ett citat belyser 

Halldorfs hållning.  

Alla senare andliga genombrott utgör ett upplivande eller en utvidgning av det som dolde sig i dopet 

och förmedlades genom handpåläggningen. (Halldorf 2003: 116) 

Anden gavs alltså från början vid dopet och i samband med handpåläggning Halldorfs konklusion 

blir: Gör ingen lära av andedop, se det som flera genombrott eller uppfyllelser. Jesu dop är förebilden 

för det kristna dopet. Endast tro kan ta emot och tacka för det som, genom Anden, äger rum i dopet. 

(Halldorf 2003:112ff) 

 

2.5.2.5 Influenser 

En viss påverkan bland annat från ortodox teologi om Anden kan märkas i Halldorfs framställning. 

Simultant bejakar Halldorf fullt ut olika karismatiska fenomen, som tungotal, profetiskt tal mm. En 

tydlig betoning på dopet i vatten och handpåläggning, som alltså förmedlar Anden, kan ses i Halldorfs 

form av spiritualitet, som, tentativt uttryckt, både ryms inom pentekostal spiritualitet och samtidigt 

gör anspråk på att utvidga en traditionell pentekostal tolkning av Andens liv och närvaro i den kristnes 

liv. 

 

2.5.3 Handlingsmönster 

De andliga övningarna ser Halldorf främst som ett skydd för en växande tro. (Halldorf 2003: 53) 

 

2.5.3.1 Tystnad och tungotal 

Tystnad och tungotal svarar bäst mot det vi erfar när den helige Ande överväldigar oss. Men vi måste 

också tala, och bedja, med begripliga ord. Förutsättningen att kunna tala sant om Gud är dock att 

förnimmelsen av Guds vänskap föregår alla ord om Gud, vare sig det är i tal eller skrift. (Halldorf 

2003:21f) 

En spiritualitet, vars konturer kan beskrivas som en önskan att både vara begriplig och en öppenhet 

inför den apofatiska dimensionen (Halldorf 2003: 221; 2004a.: 62–67). Ett citat kan ytterligare belysa 

den sidan av Halldorfs spiritualitet: 
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Tungotalet är den apofatiska teologins logiska konsekvens på bönens område. Det är uttryck för en bön 

som inte försöker fånga Gud och tillsäga honom hur han skall handla, utan låter Anden leda bönen på 

ett språk som övergår såväl våra övertänkta som våra oövertänkta formuleringar. (Halldorf 2004a.: 62f) 

Citatet belyser hur Halldorf avser förena olika influenser från sin pentekostala miljö, från tidiga 

kyrkans arv och även från östkyrklig tradition. (Kallistos Ware 2000: 68f, 213f; Lossky 1997: 22f; 

Lossky 2010: 309–325; Cunningham & Theokritoff 2010: 233ff) 

 

2.5.3.2 Om Kyrkans enhet och nya handlingsmönster 

Halldorf och Ekholm som nämnts, presenterar skilda uppfattningar angående omfattningen av 

pingstpionjären William Seymours enhetsvision. Halldorf tolkar Seymour att han längtade efter en 

hel kyrka (Halldorf 2003: 173, jfr Ekholm 2010: 104 som anser att Seymour hade en mer begränsad 

syn på kristen enhet). 

Den form av spiritualitet som Halldorf uppskattar och som önskar främja kyrkans enhet, avser 

att i sin egen spiritualitet införliva olika handlingsmönster. Det äger rum utifrån skilda kristna 

traditioner. Bland nya handlingsmönster kan nämnas: Jesusbönen med radband, besök i olika kloster 

som Mar Musa, tårarnas gåva och att leva i kyrkoåret (Halldorf 2004.a.: 60 ff; Halldorf 2003: 195ff, 

247, 260; Halldorf 2004 b.: 11). En svårighet som uppstår ibland vid analysen av Halldorfs texter är 

att exakt datera de olika erfarenheterna, när och hur Halldorf konkret inleder resan in i nya 

erfarenheter. Ett exempel: Hans upptäckt av Ökenfäderna kommer någon gång i mitten av 1980-talet. 

Drygt tio år efter upptäckten finns de med i Halldorfs texter. 

 

2.5.4 Grundhållningar 

Strävan efter hängivenhet och helighet har tidigt varit viktiga inslag i Halldorfs spiritualitet (Halldorf 

1989; 2003:13). Ett kort referat av en klostergudstjänst ger en belysande bild på hur hos Halldorf 

helighet, nyfikenhet och hängivenhet bildar och befäster tillsammans en för honom angelägen 

erfarenhet. Citatet bör läsas med en tydlig avsikt att söka analysera och förstå den form av spiritualitet 

som därmed ges en tydlig gestalt hos Halldorf. 

Hängivenheten får ett ansikte, inte spänt eller tillgjort, snarare leende och tårögt, när människor som 

aldrig tidigare riktigt vågat, långsamt upplåter sig för Andens beröring. Där var ortodoxa, katoliker, 

pingstvänner, sökare och syndare som alla får samma bröd och vin. (Halldorf 2003: 196) 

 Från hans möte med en gudstjänst i en rysk klosterkyrka: 

Hänförelsen slår emot mig när jag kommer in i den överfulla klosterkyrkan. Liturgin har redan börjat. 

Från alla håll tycks människor ha sökt sig till klostret, stadsfolk och lantbor, unga och gamla, för att 

delta i munkarnas gudstjänst. Och deltar gör man, med hela sin varelse. Den innerliga bönen och 

lovsången rullar i mäktiga vågor fram och åter, nedanför den väldiga ikonostasen, denna tunna vägg 

som skiljer oss från himmelska verkligheten och på samma gång låter ljuset från den andra världen 
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skölja över oss. Jag förmår inte värja mig Vill inte. Det är som ett andra dop. Ett andedop. Och en 

förvånande lycka fyller min själ. (Halldorf 2004.a.: 24f) 

Citaten innehåller teologiska påståenden, dvs läror, personliga ställningstaganden och belyser den 

sammansatta natur som spiritualitet ofta kännetecknas utav. Pingstpastor Halldorf bejakar, utan 

förbehåll, så beskriver han det, helheten, som han uppfattar och omfamnar den, av ortodox gudstjänst, 

och inte minst dess spiritualitet. Halldorf tolkar sin erfarenhet, sin upplevelse, i pentekostala termer 

och med ett språk som marinerats av dess spiritualitet. En hängivenhetens spiritualitet visar här sitt 

ansikte: Halldorf är långt från en laid-back västerlänning som studerar rysk-ortodox spiritualitet på 

bekvämlig distans. Hängivelsen inrymmer inga nyanser eller förbehåll. 

 

2.5.4.1 Om hängivenhet och urskillning 

Ett annat citat, som belyser grundhållningen hängivenhet stryker tydligt under Halldorfs hållning; 

Evangeliet utmanar den kultiverade och välstrukna religion som idag befolkar våra kyrkor. Det kallar 

oss att släppa taget om tillvaron och dricka så djupt av Anden att vi utan hämningar ger oss hän åt Gud. 

Kanske vi behöver mer än någonsin tungotalet som bönespråk för att övervinna den kritiska distansen 

och återvinna den goda och befriande naivitet som utmärker all innerlig tro. Det är inte farligt att tappa 

ansiktet inför Gud, att vara som ett barn, det kan rent av vara en stor lättnad. (Halldorf 2003: 229) 

Några frågor väcks. Öppnar inte en sådan grundhållning för en spiritualitet, som inte vågar eller inte 

förmår balansera och nyansera? Var finns i så fall en mogen tro eller möjligen en skeptisk tro, som 

prövar allt? I ett annat avsnitt av Boken Drick djupt av Anden anknyter Halldorf till den tidiga kyrkans 

framhållande av nödvändigheten av urskillning. Det handlar bland annat om att sålla, till exempel när 

det gäller profetiska budskap (Halldorf 2003: 243). Att inte tro alla andar (Halldorf 2004b.: 221–224). 

Till urskillningen hör även väntan. Den kan vara god och nödvändig. och ses av Halldorf som en 

viktig grundhållning, som blandas och förenas med hängivenheten (Halldorf 2004.b: 201). 

 

2.5.5 Kort sammanfattning 

Analysen visar hur en pingstpastor undervisar om och önskar leva med Anden. Det kan konstateras 

att inslag från Bibeln, från den tidiga kyrkan och inte minst från östkyrklig teologi och spiritualitet 

format Halldorfs spiritualitet. Helheten av läror, handlingsmönster och grundhållningar, visar detta 

tydligt Pingstpastor Halldorf skriver mycket om Anden. Han avser att vidga förståelsen av Anden, 

främst genom att betona Andens närvaro i Jesu liv, som en förebild för alla troende. Halldorf tar 

ställning för östkyrkans avvisande av Filoque och han betonar tydligt Treenighetsläran. 

Det finns hos Halldorf en ovanlig betoning på bibelboken Höga Visan i relation till Anden. Det 

är en tydlig influens från delar av fornkyrklig teologi och spiritualitet. 
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Halldorf lägger vidare stor emfas på Andens verk i den troende människans frälsning. Det är 

ett drag från ortodox teologi. Synen på dopet i vatten vetter åt en sakramental tolkning. Halldorf 

bejakar tydligt en karismatisk form av spiritualitet med till exempel tungotal och profetiska tilltal. 

Nya handlingsmönster har kommit i bruk inom ramen för Halldorfs spiritualitet. till exempel att be 

Jesusbönen, bruka radband och vikten av kyrkoåret. Strävan efter hängivelse är fortfarande en viktig 

grundhållning i Halldorfs spiritualitet. 

 

2.6 Ande och bokstav tillsammans med Andens folk 

Detta avsnitt behandlar böckerna Andens folk (2006) en utläggning av Apostlagärningarna, En liten 

vägledning till Dopet (2004c.) En liten vägledning till Bönen (2002) och En liten vägledning till 

Fastan (2002b.) samt boken Ande och bokstav (2005) med nyskrivna avsnitt. Analysen kommer 

främst att läggas på boken Andens folk. Först undersöks Vägledningshäftena om Bönen, Fastan och 

Dopet. Koncentration ligger på kärnan i dessa skrifter och söker det som, på något sätt kan anses vara 

centrala tankar. 

 

2.6.1 Om bönen 

Människans läggning för bön vittnar om hennes medfödda andlighet, (Halldorf 2002:.9). 

Viktiga drag i Peter Halldorfs spiritualitet enligt häftet är: Vila, relation, längtan, törst, kärlek. 

Handlingsmönster och övningar är till exempel tillbedjan och förbön med Jesusbönen, radband och 

en blick på ikonen, som kan vara något som i den korta texten anses vara centralt i relation till bönen, 

som är temat för skriften. En spiritualitet med tydliga introverta drag, med riktning på det inre livet 

kommer till uttryck. (jfr Halldorf 2007) 

 

2.6.2 Om fastan 

Att fasta är en mänsklig nödvändighet. (Halldorf 2002 b.: 5) 

 Kärnan i Halldorfs fastespiritualitet kan sägas vara bland annat följande drag: Nåden, 

relationen till Gud, ansvaret, att sätta en gräns, men inte för hård. En uppmjukning sedan 1980-

talsböckernas mer utmanande undervisning har ägt rum. En slags övningarnas spiritualitet med 

uppmaningen att ta vara på kyrkoåret, det liturgiska året presenteras och tre dagar är viktiga att fira; 

Skärtorsdag, Långfredag och Påskdagen. En karismatisk dimension finns även med: det gäller att bli 
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ledd av Anden, att leva i bön, och att praktisera andlig läsning. Ett specifikt handlingsmönster 

rekommenderas; att ta emot tårarnas gåva. 

 

2.6.3 Om dopet 

I dopkällan tar allt sin början. Här uppstår det kristna livet. Människans pilgrimsfärd mot Gud inleds i 

dopet och dess mål är dolt i dess börja. (Halldorf 2004 c.: 5) 

De första raderna kan sägas summera hela framställningen: Det kristna livet börjar i dopet, målet 

ligger dolt däri. Däremot finns inget om omvändelse, tro som föregår dopet. Anden förmedlas inte i 

dopvattnet, men förknippas tydligt med den efterföljande handpåläggningen, som Halldorf menar inte 

får slarvas bort. Genom dop och handpåläggning förmedlas föreningen med Kristus och Jesu dop är 

avgörande när det gäller förmedlande av Anden. Jesu dop är förebilden för vårt dop. Att leva i sitt 

dop ger visshet om tillhörighet till Kristus, inte någon upplevelse eller erfarenhet i sig. En spiritualitet 

som vilar på Halldorfs teologiska övertygelse och tolkning av Skriften och en medvetenhet om 

behovet av trygg visshet om vår identitet hos Kristus kännetecknar Halldorfs spiritualitetsprofil. 

 

2.6.4 Ande och Bokstav 

Boken Ande och Bokstav (2005) analyseras här. Detta är delvis samma bok med samma titel, från 

1998. Nu speglar Halldorf några händelser som berört honom speciellt, till exempel 

Knutbyhändelserna (Halldorf 2005:17ff, 25ff) och med samma längtan efter helighet, äkthet och 

hållbar tro som ges i en tidigare upplaga från 1998. 

 

2.6.4.1 Läror 

2.6.4.1.1 Om Kristna dogmer 

Halldorf uttrycker sin glädje och fascination över de kristna dogmerna: inkarnationen och Jesu 

Uppståndelse. Övriga nämns inte. Dogmen beskrivs som en lovsång knuten till gudstjänsten. När den 

däremot lösgörs därifrån blir det ett tillhygge omkring makt. (Halldorf 2005:41ff) 

 Å ena sidan uttrycker Halldorf fascination över de kristna dogmerna. Å andra sidan vill han, 

kraftfullt, hävda att kristendomen inte är någon skriftreligion. Lösgörs Bibeln från gudstjänsten, 

gemenskapen, traditionen, lovsång och liturgi blir den en farlig bok (Halldorf 2005: 32f). När det 

gäller Halldorfs syn på frälsning närmar han sig vissa kyrkofäder och östkyrklig tradition. Människas 

mål är att förenas med Gud, att bli lik Gud, att uppnå Theosis, dvs. gudomliggörelsen, ett viktigt 

begrepp inom ortodox teologi. Därmed görs en spiritualitet synlig, och en människosyn som kan 
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beskrivas som mycket optimistisk (Halldorf 2005: 146ff, 205ff). Influenser från östkyrklig teologi i 

relation till soteriologi och antropologi formar en tydlig gestaltning av spiritualitet hos Halldorf. 

 

2.6.4.2 Handlingsmönster 

2.6.4.2.1 Om gudstjänster 

Handlingsmönster dominerar spiritualitetens gestaltning i boken. Halldorfs fysiska närvaro i vissa 

gudstjänster påverkar honom tydligt. Ett längre referat av hans besök och närvaro i en rysk ortodox 

gudstjänst ger syn för sägen. Både Halldorfs lyriska poetiska retorik och hans distansskapande 

hållning vävs in i en tydlig spiritualitet. 

Luften vibrerade när vi kom innanför porten och snart hade vi sugits in i liturgins drama, för att, jag höll 

på att säga, aldrig komma ut igen. Den gudstjänst som firades var så långt från ett program, med scen 

och publik, applåder och anekdoter, som man överhuvudtaget kan komma. I rummet pågick en helig 

rörelse och alla var indragna. Någon var knäböjande, en annan tände ett ljus, någon bugade sig inför en 

ikon eller stod i hänförelse under en öppen himmel. Allt medan lovsången brusade. Här var bönen inte 

en programpunkt i gudstjänsten. Allt var bön. (Halldorf 2005:65) 

Vilken typ av gudstjänstform polemiserar Halldorf egentligen emot? Hur ser motpolen till den 

ortodoxa gudstjänsten i så fall ut? En polernas spiritualitet, med för och emot, en binär verklighet, 

blir synlig. 

Halldorf berättar om ett enstaka gudstjänsttillfälle. Vi vet inte om Halldorf besöker ortodoxa 

gudstjänster regelbundet. I vilken mån Halldorfs syn formas av liturgi, fasta former, vördnad i 

gudstjänstrum och liknande drag av ortodox spiritualitet, kan ses som en öppen fråga. 

Men Halldorf argumenterar för fasta former, liturgisk regelbundenhet utifrån två aspekter: dels 

en slags betoning på inkarnationen, Kristus blev människa, dels det han anser som negativa 

konsekvenser, som åsamkar gudstjänsten skador när man går ifrån de ideal han ger uttryck åt. 

(Halldorf 2005: 166f, jfr hur Halldorf påstår att vördnadsbevisen gör rum till heliga rum: 172ff) 

Om den fornkyrkliga iakttagelsen Lex Orandi, Lex Credendi, som vi ber, så tror vi, är giltig, 

kan reflexionen i så fall över den fornkyrkliga beskrivningen ses som ett tentativt svar på frågan i 

vilken mån Halldorfs spiritualitet formas av ortodox teologi i relation till ortodox spiritualitet. Nya 

handlingsmönster inrymmer i så fall även teologi och ingen spiritualitet är tom på trons innehåll eller 

på teologisk reflexion. (Sheldrake 1998: 3–128) 

 

2.6.4.2.2 Om kristen enhet 

Halldorf anser att kyrkans enhet är ytterst väsentlig. Det finns självklart historiska sakfrågor som då 

berörs. Eftersom undersökningsområdet är hans spiritualitet, så läggs ingen vikt vid i den mån 

Halldors bedömningar och påståenden är historiskt korrekta eller inte. Däremot kan ju Halldorfs 

betoningar i värderingar av konfliktsituationer ändå visa hän mot någon form av spiritualitet. I den 
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grad han känner sig mer hemma i en del av det kyrkliga landskapet än andra, så kan det ha en viss 

betydelse när han, kortfattat ofta, ändå beskriver historiska skeenden. 

Ett citat kan möjligen förtydliga relationen hos Halldorf mellan hans spiritualitet och hans 

bedömning av vissa historiska förhållanden:  

Reformationens stora skamfläck är skövlingen av klostren, den kanske viktigaste kulturbäraren under 

medeltiden. (Halldorf 2005: 83) 

Halldorf anser att klosterliv idag, ett monastiskt liv som han kallar det, är av stor vikt. Det ingår som 

en viktig del i hans spiritualitet. 

Olika bedömningar av historiska händelser och skeenden bör hela tiden utsättas för vetenskaplig 

kritisk granskning. En tydlig preferens, gällande Halldorfs spiritualitet, belyses i det ovanstående 

citatet om Reformationen. 

 

2.6.4.3 Grundhållningar 

Två nära besläktade grundhållningar hos Halldorf, som ofta återkommer i hans texter, är strävan efter 

och en längtan efter helighet och hängivenhet.  

Hur följer man sin längtan efter helighet? Hur lever man radikalt till skillnad från snabbt? (Halldorf 

2005: 9) 

Hela boken Ande och bokstav kan mer eller mindre sägas handla om ett tema: vad är helighet och 

hängivenhet? Den frågan, och Halldorfs svar, ger plats för och profil åt en spiritualitet där ikoner, 

prostration, vördnad och för kyrkorummet ryms. (Halldorf 2005: 152ff, 162ff, 171ff) 

 Helgonen och platser laddas med helighet, enligt Halldorf. Genom att det yttre, materien, och 

det inre, det andliga, hör samman, vävs det ihop till en konkret tydligt manifesterad kroppslig 

spiritualitet. Det kan ske via vördnadsbevis, heliga kyssar etc. En spiritualitet, inkarnatoriskt präglad 

blir därmed synlig hos Halldorf. När Halldorf skriver ut sin spiritualitet i positiva ordalag, kan vi se 

dess ansikte, tydligt. 

Grundhållningar, som Halldorf anser vara värda att stå upp för, märks till exempel bland annat 

i hans varning för renlärighet och dess negativa konsekvenser. Det kan ses som frånsidan av ett ideal 

som beskrivs som att det bärs upp av en vilja och strävan till öppenhet, mångfald och liknande enligt 

Halldorf goda värden. När Halldorfs spiritualitet, i texter som mer eller mindre lovprisar de fenomen 

och realiteter som han omfamnar blir synlig, är analysen på säkrare mark, än när bedömning görs av 

hans spiritualitet i texter som tar tydligt avstånd från vissa attityder eller uttryck för fromhet. 
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2.6.5 Andens folk - En lärjungavandring genom Apostlagärningarna 

Bokens Andens folk analyseras i detta avsnitt. 

För den tidiga Pingströrelsen är Apostlagärningarna en viktig bok, som lästes flitigt, 

tillsammans med några andra böcker i Bibeln. (Josefsson 2005: 177; Warrington 2008: 191) 

Pentekostalismen är i sin tradition, i sina ideal, restaurationistisk, vilket bland annat innebär en 

strävan att söka gestalta den urkristna tron och att därigenom uttrycka det man uppfattade som 

bibliskt. Det blev normativt och präglande i den tidiga pingströrelsens spiritualitet. (Josefsson 2005: 

179) 

Utmaningen för ett spiritualitetsstudium blir att söka få grepp om Halldorfs autentiska bild av 

Anden, hans läsning av Apostlagärningarna och tolkning av det kristna lärjungaskapet. Det är där 

han, enligt egen utsaga, är, och vill med sin bok Andens folk. 

Här följer vi den kristna kyrkan under dess första trettio år. Här klarnar den kristna identiteten. Här förs 

vi i förbindelse med friheten hos en kyrka som bevarar sin pilgrimssjäl. Och aldrig blir det tydligare hur 

Anden är den egentlige aktören i all levande kyrkohistoria. Den kristna församlingen är trogen sin 

kallelse genom att vara ett Andens folk. (Halldorf 2006: 10f) 

Alla dessa och liknande citat väcker frågor i relation till spörsmål om spiritualitet: i vilken mån visar 

sådana texter på en spiritualitet och på vilka sätt representerar de en spiritualitetsprofil hos Halldorf? 

Eller är de istället, i någon slags mening, främst deskriptiva och inte preskriptiva texter? Utifrån 

Halldorfs intention bör dessa texter främst tolkas som preskriptiva, men även beskrivande. 

 

2.6.5.1 Läror 

I boken Drick djupt av Anden fanns hel del av undervisning om Anden, som formar och präglar 

Halldorfs spiritualitet. Boken Andens folk fortsätter i liknande spår med efterföljelsen som främsta 

ögonmärke (Halldorf 2006: 11). 

I korta avsnitt belyser Halldorf några sidor av Andens verksamhet. 

 

2.6.5.1.2 Om andedop 

Hur ser Halldorf på andedop, som ju enligt traditionell, klassisk, pingstlära anses vara en distinkt och 

ytterst avgörande erfarenhet, skild från pånyttfödelse, omvändelse och dop i vatten? Som vi sett följer 

inte Halldorf den linjen i boken Drick djupt av Anden. Hur skildras detta i boken Andens folk? Ett 

citat ger klarhet var Halldorf står: 

Det kristna dopet är ett andedop. Det vill säga, det syftar till uppfyllelsen av Helig Ande. Därför säger 

Paulus: "Med en och samma Ande har vi alla döpts". Viket dop talar han om? Dopet i vatten eller 

människans nedsänkande i Andens livgivande flöde? De kan inte skiljas åt! Jesus själv gör just denna 

distinktion när han jämför det två dopen. ”Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med Helig 

Ande om bara några dagar". Det kristna dopet är visserligen ett dop i vatten, och det vittnar om 

människans omvändelse, men målet med dopet är Andens uppfyllelse. Allt det som dopet symboliserar, 
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människans förening med Kristus i hans död och uppståndelse, skänks oss genom Anden. Därför kan 

påsken och pingsten aldrig skiljas åt. Det nya livet som dopet är en ingång till tar gestalt i oss genom 

den Helige Ande. Det som fanns dolt kan frigöras senare i människors erfarenhet. (Halldorf 2006: 310f, 

jfr: 172) 

Halldorf väver samman dop i vatten och dop i Ande. Pentekostalismen, dvs. olika pingstriktningar 

har skilda tolkningar av andedop. (Josefsson 2005:120ff; Warrington 2008: 95–16 belyser även 

samtida diskussioner kring dop i ande, se även Trons Hemlighet: 287ff) 

Halldorfs framställning kan nog hänföras, teologiskt, till ortodox tradition. Andedopet tillhör 

den kristna initiationen, däremot knyts inget tecken till den erfarenheten. (Josefsson 2005: 129) 

Även om det kan göras troligt att Halldorf mer lutar åt en ortodox tradition, teologiskt sett, 

gällande andedopet, kan hans hållning samtidigt ändå karakteriseras som ett uttryck, i hans 

spiritualitet, som karismatisk. Detta med tanke på de många hänvisningarna han gör till Andens roll 

i människans förvandling, och med hänvisning till Andens nådegåvor i församlingen. (Halldorf 2003: 

183–193) 

I korta avsnitt berör Halldorf i sin framställning stora övergripande ämnen, teologiskt, som har 

bäring på frågor kring spiritualitet. 

 

2.6.5.1.3 Halldorfs erfarenhet, Traditionen och tolkning av Anden 

Åtskilligt i Skriften ligger ännu i dunkel. Genom Andens ljus växer vi i kunskap om Guds plan. Det 

tionde kapitlet i Apostlagärningarna är ett första exempel på hur det sker en fortsatt uppenbarelse i 

kyrkans historia när den djupare innebörden klarnar. Traditionen är bärare av uppenbarelse. Det "nya" 

är i en mening inte nytt, det har hela tiden funnits dolt i Skriften. När våra ögon öppnas förundras vi 

över att vi inte sett det tidigare. Men vi kunde inte se det, inte utan tidens gång och Andens hjälp. 

(Halldorf 2006: 158) 

Två perspektiv vävs samman, dels övergripande för kyrkan, och dels Halldorfs egen erfarenhet och 

de konklusioner han drar utifrån detta. En slags spiritualitet som får inriktning, och sin prägel även 

av Halldorfs studium av Apostlagärningarna blir tydlig i texten. Halldorfs läsning och tolkning av 

enskilda texter i bibelboken inordnas i en större helhet: en spiritualitet där Anden öppnar nya insikter 

och andra perspektiv, enligt Halldorf, blir synliga. 

Till en spiritualitet hör hur någon enskild, eller flera, till exempel kyrkan eller församlingen, 

läser och tolkar Skriften. Berättelsen om Ananias och Sapfeira i kapitel fem i Apostlagärningarna kan 

belysa hur Halldorf ser ett samband mellan Guds helighet och kärlek och Anden. Han läser berättelsen 

först bokstavligt, dvs. texten uppfattas av Halldorf som en konkret händelse och sedan använder 

Halldorf en metod, som innebär att ta hjälp av en tolkning. Utan att hänvisa till Origines, interpreterar 

Halldorf texten andligt d.v.s. en förståelse bortom den bokstavliga innebörden. Så läser Halldorf den 

aktuella texten: 

Anden är det flammandet svärdet framför det stängda Paradiset och Anden dödar för att ge liv, 

precis som den som döps dör och uppstår. (Halldorf 2006:78ff) 
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En utmanande text tolkas alltså utifrån en specifik bibelhermeneutik som Halldorf hämtar från 

den tidiga kyrkan. Halldorfs exegetik och spiritualitet vävs samman i den personliga, existentiella 

dimensionen mellan de troende och en helig Gud. (Halldorf 2005: 77–82) 

 

2.6.5.1.4 Om Nattvarden 

I denna måltid sammanfattas hela frälsningshistorien. Kristi död och uppståndelse utspelar sig på nytt 

inför våra ögon, och genom Anden tar vi emot Kristus i brödet och vinet. (Halldorf 2006: 331f) 

En pneumatologiskt präglad, eukaristiskt inriktad spiritualitet formuleras här i koncentrat, typiskt för 

Halldorf och för hans poetiska retorik. 

 

2.6.5.1.5 Om Pingsten 

Pingstdagen inledde ett djupgående helande av det sår i mänsklighetens kropp som revs upp vid Babel. 

Tungotalet är tecknet på detta helande. (Halldorf 2006: 35) 

Eftersom Halldorf ofta upprepar sig, så skriver han ibland mycket koncentrerat Det behöver vägas in, 

när analysen söker förstå och beskriva den spiritualitet som Halldorfs texter blottlägger. 

 

 

2.6.5.2 Handlingsmönster 

2.6.5.2.1 Om askes 

Askes är ett flitigt återkommande handlingsmönster. I 1980-talsböckerna önskar Halldorf uppmuntra 

sina jämnåriga att träna genom flitigt läsande av Bibeln och ge sig hän åt bön (Halldorf 1986: 15–17, 

21–24; Halldorf 1985: 40–55). Askes, betyder träning, övning, och presenteras i en senare text på 

detta sätt: 

Askesens logik är enkel: för att ge mer rum för Anden behöver jag minska utrymmet för sådant som 

bedrövar Anden. Förvärvandet av ett odelat hjärta förutsätter ett medvetet nej till det som söndrar hjärtat. 

För att Kristi bild ska framträda behöver jag avstå från det som deformerar mitt ansikte. Med andra ord: 

utan askes är det inte möjligt att bli frälst. (Halldorf 2006: 399) 

Om detta citat om askesens angelägna och avgörande roll, enligt Halldorf, översätts till området för 

spiritualitet, hur bör beskrivningen av relationen mellan Guds verk i människan genom nåden och 

Anden och människans roll och ansvar se ut? Representerar citatet möjligen en form av synergins 

spiritualitet? En ortodox markering, visar på ett samarbete mellan den gudomliga och den mänskliga 

viljan, i nådens verk i relation till människan. I den grad Halldorf kan sägas återspegla östkyrklig 

teologi och spiritualitet, bör hans ord om askesens avgörande roll passa in i en modell av samverkan, 

som Lossky hänvisar till i sin text (Lossky 1997: 177). 

Alla former av spiritualitet kan landa olika. Enkelt uttryckt: om Guds roll i frälsningen, eller 

helgelsen, betonas eller överbetonas, kan det möjligen leda till en form av spiritualitet där människan 
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passivt anser att Gud ska helt ta över. Risken för passivitet lurar bakom hörnet, skulle kritiker säga. 

Människan behöver inte göra något, Gud gör allt. Nådens och Andens primat färgar i så fall 

spiritualiteten Om å andra sidan, människans roll och ansvar överbetonas, eller renodlas, kan i så fall 

spiritualiteten antingen fresta människan till högmod eller missmod. 

En ensidig tolkning av Luthers syn på rättfärdiggörelsen, kan leda till en spiritualitet där allt är 

färdigt. Finns det i så fall utrymme och behov av helgelse? Kan i så fall, askes och andra övningar 

vara en del i den processen. (Johannesson 2014: 167–192, som resonerar kring frågan om helgelsens 

roll i Luthersk kontext) 

 

2.6.5.2.2 Om tidebönen 

När det gäller handlingsmönster lyfter Halldorf fram en specifik övning; tidebönen som innebär 

andlig, långsam, läsning, främst av Psaltaren. Halldorfs text bör här uppfattas som preskriptiv, utifrån 

Halldorfs perspektiv. 

Kyrkans tidebön är en outtömlig skattkammare. Här ber vi i lag med urförsamlingens kristna. Vi ber oss 

igenom hela Psaltaren. Här ryms all tänkbar mänsklig erfarenhet. Här talar Gud såväl till sitt folk som 

till den enskilde lärjungen. (Halldorf 2006: 70f) 

Citatet bär det självupplevdas tydliga prägel och Halldorf anser att tidebönen är vidare en viktig 

övning, på grund av vår tids individualism (Halldorf 2006: 165). Jämför med citatet, som Halldorfs 

varning för vår tids individualism. 

Fullkomlighetens väg går genom korset. Det finns inte någon helighet utan självförnekelse och andlig 

kamp. Att gå framåt på den andliga vägen kräver askes och dödande av det själviska begäret. (Katolska 

Kyrkans katekes 2000 art. 2015) 

 En allmänkristen hållning, i relation till individualism i samtiden, kan möjligen belysas med ett 

perspektiv om behovet av tydligare riktning i livet:  

Training leads to better Christian living: Selfdiscipline is thus not to be seen as a goal in itself, but a 

process which enables a greater goal to be achieved. (McGrath 1999: 91) 

Andliga övningar eller olika kristna praktiker kan sägas existera i skilda kristna kontexter. 

 

2.6.5.2.3 Om gudstjänsten 

Om gudstjänsten har Halldorf skrivit tidigare. Han anser att det liturgiska och det karismatiska 

inslaget lever tillsammans på ett harmoniskt vis i den tidiga kristna församlingen. Hans ord speglar 

därmed en form av spiritualitet, där Halldorf ser karismatik och liturgi som två delar av samma, enligt 

honom, harmoniska helhet. Detta speglar en form av spiritualitet. 

 

2.6.5.2.4 En tredelning av kyrkans spiritualitet 
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Spiritualitet formas, utvecklas och förändras i olika typer av kontexter. Den miljö som formar en 

spiritualitet kan se olika ut, den kan ha olika betoningar av den kristna läran och erfarenheten. En 

mycket förenklad tredelning av beskrivning av olika kyrkors spiritualitet kan vara följande: churches 

of the Eucharist, churches of the Word och churches of the Spirit (Holder 2011: 244ff). 

Halldorfs spiritualitet har tydliga drag av alla tre indelningar. Med influens från ortodox teologi 

och spiritualitet finns dock en stark betoning på the church of the Eucharist (jfr Halldorf 2006: 204ff). 

Det är även tydligt att Halldorf önskar förorda en spiritualitet som inrymmer a church of the Spirit, 

och a Church of the Word. 

A Church of the Word är ju en lärjungavandring genom en bibelbok, Apostlagärningarna, 

liksom det förhållandet att hänvisningar till Bibeln ofta förekommer hos Halldorf. 

 

2.6.5.2.5 Att läsa Bibeln utifrån ett spiritualitetsperspektiv 

Halldorf resonerar så här: Kan vi lita på evangeliernas berättelser? Hans konklusioner blir: Släta inte 

över de svåra texterna. Läs dem i ljuset av Guds dom över Kristus, för människors skull, på korset. 

Under bokstavens yta, påstår Halldorf i Origines efterföljd, blickar Kristi ansikte fram. När 

vägledning dessutom kommer till, genom människor och genom Andens ljus, leder det till handling. 

(Halldorf 2006: 78, 138) Innehållsmässig grund formar sålunda en praktisk spiritualitet. 

 

2.6.5.2.6 Om andlig urskillning 

Andlig urskillning är en grannlaga uppgift. Att på egen hand orientera sig i snårskogen av tankar och 

känslor är inte enkelt. Men vi kan inte heller överlämna ansvaret för hur vi ska reagera åt andra. En god 

andlig vägvisare hjälper mig att lyssna till mitt eget inre, att känna igen Andens meddelande i det som 

tumlar runt inom mig. Sedan kan jag dra slutsatser utifrån de insikter jag får. (Halldorf 2006: 282) 

Korta notiser visar att urskillningen är en angelägen aspekt i den spiritualitet Halldorf uttrycker. Den 

behöver ett sammanhang, den inkluderar även behovet av tydligt personligt ansvar. En spiritualitet 

som bär både prägel av ecklesial och personlig närvaro kommer till tals. 

 

2.6.5.2.7 Om jungfrur och profeter 

En del utrymme i Halldorfs text berättar om kvinnor som har celibatär kallelse. De blir kyrkan till 

räddning, som Halldorf framhäver. Vad detta exakt innebär kommer inte riktigt fram, troligen är det 

ändå klosterkallelsen, hos kvinnor, som Halldorf åsyftar. I överförd mening gäller det varje kristen, 

som följer Kristus, som försakar allt och därmed blir fruktbar. Att som evangelisk kristen och 

pingstvän, skriva så positivt om celibatet är inte självklart. Även om den inre meningen med en 

celibatär kallelse, teologiskt sett, egentligen är Halldorfs ärende. I vilken mån är även detta en influens 

från ortodox miljö bör kunna hållas öppen för kritiskt samtal. (Halldorf 2006:350–354) 
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2.6.5.2.8 Om fasta 

Det kristna bruket att fasta vilar på insikten om människans svindlande kapacitet. Vi bär på fröet till det 

gudomliga. Som fria, och därmed ansvariga för vårt liv, väljer vi vad vi skall säga ja och nej till. Våra 

val formar oss. Vi är i vår fulla rätt att slösa bort vårt liv. Vi har också möjligheten att bevara vår 

värdighet. Vad det blir av våra liv står inte i förhållande till vår förmåga att lyfta oss själva i håret, utan 

till vilka makter vi allierar oss med. Genom fastan söker vi en djupare överlåtelse åt Gud. Vi mognar till 

att bli vad vi är, en bild av vår skapare. (Halldorf 2006:207f) 

Vad innebär denna framställning i relation till frågan om spiritualitet? Till en del finns det drag av 

antropocentrisk voluntarism. Tyngdpunkten är ju på människans frihet, till skillnad från t.ex. Luthers 

uppfattning om den trälbundna viljan. Hur långt sträcker sig en viss reservation i relation till 

beskrivningen av människans förmåga? Det fria valet, den fria viljan, med ansvar, ligger i människans 

händer. Ett viktigt inslag i Halldorfs spiritualitet kommer till synes. En tydlig influens från ortodox 

teologi. 

En annan teologisk betoning i en spiritualitet skulle kunna ställa frågor i relation till citatet från 

Halldorf: Var finns nåden och Andens verk i människan? Hur mycket är retorik hos Halldorf? Utan 

tvivel blir en form av spiritualitet, som starkt betonar människans inneboende kapacitet synlig. Den 

gestaltas genom bruket av den fria viljan och genom fastan som medel. Därmed blir bilden av 

Halldorfs spiritualitet pregnant. 

Samtidigt: Tolkningen av denna form av optimistisk spiritualitet bör relateras till Halldorfs 

utsagor på andra håll i skriftställarskapet, som lyfter fram andra motiv, t.ex. Andens formande roll 

och vidare människans kamp med synd och frestelser. Texten finns där och uppfordrar läsaren att 

förhålla sig till den. Det aktuella avsnittet skulle kunna ge upphov till ekumeniska samtal utifrån 

skilda traditioners människosyn och vidare samtal om bilden av Andens verk i människan i relation 

till vilken spiritualitet olika svar ger upphov till. 

 

2.6.5.3 Grundhållningar 

2.6.5.3.1 Om väntan 

När Halldorf ser tillbaka på sitt livs historia, ser han hur viktig väntan egentligen varit:  

När vi rotas i tron att väntan har sin egen mening infinner sig en vila som lindrar otålighet och rastlöshet. 

(Halldorf 2006: 27) 

 

2.6.5.3.2 Om ledarskap 

Till en kristen spiritualitet hör även frågan om ledarskap på olika sätt i skilda kontexter. Ett citat, i 

komprimerad form, kan ge uppslag till reflexioner i relation till Halldorfs spiritualitet: 
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Två egenskaper är prioriterade; karaktär och andlig vishet. Mognad har företräde framför entusiasm. 

Andlig klarsyn är viktigare än stora drömmar. Karaktär äger en annan halt än karisma. Ett ledarskap 

som håller måste vila i sitt vara. (Halldorf 2006: 97) 

Korta, koncentrerade meningar, med tydligt formade kontraster. Uttrycks i en Halldorfsk form av 

spiritualitet. En viss typ av spiritualitet bildar inramningen. En form av bättre än spiritualitet blir 

synlig och inte både ock. Halldorf anser att karaktär och andlig vishet bör prioriteras i formandet av 

en spiritualitet. Utifrån från Halldorf samlade produktion kan konstateras att karisma och entusiasm 

har sin givna roll inom helheten. 

 

2.6.5.4 Kort sammanfattning 

En tydlig spiritualitet växer fram, på Andens och på handlingsmönsters grund, hopvävda och i en 

optimistisk människosyn sträcker sig Halldorf utöver det människan i sig själv kan åstadkomma. En 

aktiv askes är avgörande för den fortsatta lärjungavandringen. Halldorf önskar vidga synen på Anden 

och på andedopet. Allt detta har bäring på bilden av en form av spiritualitet, som kan sägas uttrycka 

en inriktning mot en mer objektiv och sakramental framtoning av dop och nattvard, vilket påverkar 

Halldorfs spiritualitet Alltför långt dragna slutsatser bör inte dras. Inte minst på grund av språkets 

natur, de korta satserna, som ibland ges i tillspetsad form. 

 

2.7 Doft av helgon 

Boken Doft av helgon (2007), som analysera i detta avsnitt, är en viktig klimax i relation till Peter 

Halldorfs spiritualitet. Genom två citat belyses en positionsförflyttning hos Halldorf gällande 

spiritualitetsprofil: 

Jag skriver från den delen av kristenheten som är min: frikyrkans och mer specifikt pingstvännernas. 

För att några måhända ska göra sig besväret att borra djupare än till 1907 eller däromkring. Tänk om det 

finns en oändligt mycket djupare mylla att sänka ner sina rötter? (Halldorf 1994, 2:a uppl.: 11) 

Ett antal år senare har han landat, efter att ha borrat, enligt hans egna ord. 

Den odelade kyrkans tro har för mig blivit landet med de vida gränserna. I kyrkans första årtusende, 

innan brytningen mellan öst och väst år 1054, finns vårt gemensamma trosarv. Den grund på vilken 

framtidens kristna enhet kommer att vila. (Halldorf 2007:11) 

13 år ligger mellan de två citaten. Hur ser då Halldorfs spiritualitet ut 2007, som den redovisas, tydligt.  

(Halldorf 2007: 5) 

 Boken Doft av helgon skildrar Halldorfs spiritualitet närmare, mer personligt, än i andra 

framställningar. Det kräver extra lyhördhet för att lyssna in nyanser, preferenser och andra viktiga 

och för Halldorf angelägna signaler. 
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2.7.1 Läror 

Ett citat från Holder kan öppna analysen: 

It is obvious that the forms of liturgy found along a spectrum of Christian churches, and groups today 

differ considerably. Complex historical and theological factors through two millennia have brought 

about major differences of form and emphasis today between liturgies in different Christian 

communities. A distinction between "churches of the Eucharist", and "churches of the Word" and 

"churches of the Spirit" can be a help toward clarification, so long as it is not taken too rigidly. (Holder 

2011: 244) 

Om analys av Halldorfs spiritualitet tar fasta på hans andliga hem i den odelade kyrkan, behöver det 

inte överraska att han funnit inspiration och inriktning i en kyrka som är a church of the Eucharist. 

 

2.7.1.1 Om ikoner 

Drygt 40 sidor i boken Doft av helgon ägnas åt att beskriva, förklara och förtydliga temat ikoner. 

(Halldorf 2007: 7–48) 

Halldorf ansluter sig till den ortodoxa traditionen kring ikoner, bruket av dem och dess 

teologiska motivering. Johannes Damaskenos ger honom argument (Halldorf 2007: 14ff). Däremot 

ger Halldorf inga konkreta detaljer hur han, i så fall, använder ikoner i sin egen fromhet. Däremot har 

han infört bruket av ikoner i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys egna gudstjänstordningar. 

Den ortodoxa kyrkan utkämpade striden om ikonerna, en kamp mot ikonoklasmen. 

Inkarnationen åberopas som teologisk grund för bruket av ikoner. Kristus är Guds avbild, ikonens 

urbild. Människan som är Guds avbild, även med sin kropp, vilket gör att en spiritualitet som uttrycks 

i och genom människans sinnen är legitim. Det öppnar för olika bruk av skilda praktiker. 

Ikonen är för ögat vad Ordet är för örat. Utmärkande för Nya Testamentet är den nära förbindelsen 

mellan ordet och bilden. Ikonen och Skriften spelar därför en likvärdig roll i den ortodoxa liturgin. De 

två motsäger inte varandra, tvärtom. Bilden och Ordet förutsätter och förstärker varandra. Bägge 

uppenbarar den närvarande Herren. (Halldorf 2007: 14) 

Har Ikonen och Skriften samma dignitet, auktoritet och dogmatiska tyngd.? Ett citat vetter åt det 

hållet:  

Bägge uppenbarar den närvarande Herre. (Halldorf 2007:14) 

En tydlig dialog mellan representanter från a church of Eucharist och a Church of the Word skulle 

möjligen klargöra frågan om relationen mellan Ikonen och Skriften när det gäller spörsmål om 

auktoritet. Tillbedjan ska ges till Urbilden (Kristus), vördnad till Avbilden (ikonen). (Halldorf 2007: 

30, jfr Ware 2000: 37ff; Meyendorff 1995:71–87; Cunningham & Theokritoff 2008: 136–147) 

Halldorf ansluter sig alltså till ortodox teologi angående ikoner och blir på så sätt en väsentlig 

del av hans spiritualitet. Frågan vad som är främst deskriptiv text eller mer preskriptiv sådan, bör 

hållas öppen för vidare forskning. 
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2.7.1.2 Om människan 

Till en spiritualitet hör även hur man ser på människan, vad man tänker och lär om henne. Halldorf 

ansluter till den specifika ortodoxa betoningen på människans som Guds avbild, som gudsbärare. 

Människan som skapad till Guds avbild kan sägas vara rotad i Bibeln och finns i olika kristna 

kyrkor.Människans egentliga kallelse är att vara och bli gudsbärare. Detta syns tydligt hos helgonen. 

De är lika Gud, som hans avbilder, men inte till samma väsen. Avbilden är vår gåva, likheten vårt 

uppdrag. Avbilden skadas genom synden, men den förintas inte. Den måste renas och helas. (Halldorf 

2007: 42) 

Restaureringen av Guds bild i oss kan endast Anden åstadkomma, men vi måste medverka till den: Vår 

överlåtelse, i frihet, öppnar en spricka för nåden att tränga in i. (Halldorf 2007: 43) 

Här skiner den ortodoxa traditionens optimistiska grundsyn igenom gällande antropologin. (Ware 

2000: 222–227; Lossky 1997:103–121; Alfejev 2002: 95–124; Cunningham & Theokritoff: 78–90) 

 

2.7.1.3 Om Traditionen och reformationen 

Halldorf ansluter sig till den odelade kyrkans syn. Den förbinder oss med ursprunget, ger därmed 

vägledning. Bibelns bokstav och Andens liv hör samman. Traditionen är kyrkans läsning av Bibeln i 

det ljus Anden ger. En slags definition ges:  

Traditionen är inget annat än den Helige Andes aldrig sinande källflöde i kyrkans liv. (Halldorf 2007: 

67) 

En sådan traditionssyn inbjuder till och kan sägas legitimera, för Halldorf, en spiritualitet som önskar 

ta emot den odelade kyrkans bidrag. Halldorf ger inga konkreta besked, var eventuella gränser för 

den odelade kyrkans bidrag går, eller om det möjligen skulle finns några. 

Ortodoxa teologer pekar ut konkret vad Traditionen består av: Bibeln, sju ekumeniska koncilier, 

den nicenokonstantinopolitanska trosbekännelsen, senare koncilier, fäderna, liturgin, kanonisk lag, 

och ikoner. (Ware 2000: 199–211) 

Vad är först, ägget eller hönan? Om nu Halldorf, vilket han bekräftar, har sin spiritualitet i den 

odelade kyrkan, får det i så fall konsekvenser på synen gällande andra former av spiritualitet? Halldorf 

hör hemma i a church of the Eucharist och a church of The Spirit, men även till en del, i a church of 

The Word. Två citat kring Reformationen visar delar av Halldorfs spiritualitet: 

Genom Reformationen, som till en del var nödvändig, följde olyckliga konsekvenser, när man bröt upp 

sambandet mellan Skrift och Tradition. Individualism, splittring följde i dess spår. (Halldorf 2007: 68–

71) 

När var och en blev sin egen andliga auktoritet låg snart vägen öppen för en utveckling som skulle leda 

till ständigt nya avknoppningar. Den som menade sig läsa Bibeln i större trohet mot 

ursprungskristendomen än andra uppfattade sig ha mandat att bilda egen kyrka. Det protestantiska hjärtat 

plågat av ensidighetens defekt var fött. (Halldorf 2007: 70) 
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Om framställningen hos Halldorf hålls samman till sin helhet, kan han även ses som en del av a 

church of the Word. Även om han är ytterst kritisk till reformationen. Men Bibeln vill han ju behålla. 

Däremot ges ingen konkret beskrivning i vilken grad eller om reformationen i sig var nödvändig. Den 

bedöms egentligen inte utifrån sitt eget bidrag, utan utifrån de konsekvenser Halldorf menar att den 

förde med sig. 

Halldorfs spiritualitet blir tydlig, oavsett olika bedömningar av t.ex. reformationens historiska 

innebörd och betydelse. Spiritualiteten visar, genom Halldorfs markeringar, tydliga bilder av 

värdemässiga hierarkier: i en given ordning ser Halldorf enheten, traditionen och skriften. 

 

2.7.2 Handlingsmönster 

2.7.2.1 Om besök i kloster 

Den spiritualitet som olika kloster, historiskt och i nutiden, gestaltar har fångat Halldorfs intresse och 

engagemang. Det monastiska livet har i honom en stor vän. Han ger positiva beskrivningar av sina 

besök och sin kännedom om dem. Levande gudstjänster, radikal efterföljelse av Jesus, hängivenhet, 

stillhet, liturgin och bönen är några enligt Halldorf kännetecknande drag i den spiritualitet som han 

benämner som monastisk (Halldorf 2007: 82ff, 103, 112, 117,124,163ff). Kloster om vilka han 

skriver positivt är: Monastero Di Bose, Glumslöv, Mariavall och Bjärka-Säby. 

 

2.7.2.2 Om askes 

Askes är ett ofta återkommande tema som präglar Halldorfs syn på spiritualitet och det kristna livet. 

Det som i 1980-talsböckerna mest handlade om disciplin i form av bön, bibelläsning och att ta vara 

på tiden, har nu mer betoning på karaktär, och formandet av människan. Det missionella motivet finns 

inte i relation till askesen. Det var ett vanligt förekommande motiv i 1980-talsböckerna. Vidare 

innebär askes, som Halldorf beskriver den, att lidelserna ska böjas rätt, i riktning mot Gud och de bör 

renas och helas. Askesen handlar om en kamp för kroppen, inte mot den. (Halldorf 1985: 40–55; 

Halldorf 2007: 41ff, 57). 

 

2.7.2.3 Om vördnad av reliker 

I en analys av en spiritualitet är det av stor vikt att söka lyssna in vad författaren egentligen vill med 

sin text. Är det självklart att Halldorf bejakar vördnad av reliker? Frågan väcks eftersom han ger en 

kort historisk bakgrund, där martyrerna omnämns, och han skriver om kyrkor som byggdes på deras 

gravar och ur den seden växer sedan vördnaden av reliker fram. En teologisk grund för vördnad av 

helgon ges och som Halldorf menar har biblisk bakgrund. Ett konkret exempel från Bibeln ges: att 

det fanns kraft i Elisas döda kropp, en gång, enligt 2 Kungaboken 13:21.Varför beskriver Halldorf 
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detta i en bok där han personligt berättar om sin resa in den odelade kyrkan, som ett hem för den 

gemensamma kristna tron, om inte även vördnaden för reliker, på något sätt, ingår i hans spiritualitet? 

För att öka förståelsen av Halldorfs text utifrån de avsikter han tidigare berättat om, bör vördnad för 

reliker, i någon slags mening, betraktas som en möjlig del i hans spiritualitet (Halldorf 2007:137ff). 

Tolkningen problematiseras genom en reflexion kring frågan om Halldorfs text är enbart deskriptiv 

eller även innehåller preskriptiva element. Analysen av Halldorfs spiritualitet väcker viktiga frågor 

som bör vara intressanta, relevanta och adekvata i relation till uppsatsens inriktning: 

Hur beskrivs olika inslag? Hur stort utrymme i texterna ges olika inslag av spiritualitet? Den 

viktiga delen i en form av spiritualitet, via texter, är ju författarens positiva bilder som ges. Den 

hållningen ryms inom föreställningen att Halldorfs texter även är preskriptiva, inte enbart deskriptiva. 

 

2.7.2.4 Kritik av andra former av spiritualitet 

Inslag i textmassan som inrymmer kritik mot andra former av spiritualitet som inte omfamnas är en 

slags negativ motpol. Det en skribent avvisar, ibland med besk kritik, säger också något om dennes 

inriktning gällande läror, handlingsmönster och grundhållningar som uttryck för en spiritualitet. 

En vass bedömning, som en slags motbild, i relation till den spiritualitet Halldorf i övrigt 

pläderar för: 

På nära håll ser jag dagligen i min egen kyrka hur bristen på samhörighet med de heligas samfund, den 

stora traditionens dyrt förvärvade insikter och djupa mylla, gör det så förtvivlat svårt att hålla den andliga 

stressen stången. Nykarismatiska rörelser förvandlas till ett andligt vilda västern där gudstjänstformer 

och upplevelsemönster blir en plågsam spegelbild av den omgivande popkulturen. För att nå världen 

efterapar vi den. I svalget mellan yta och innehåll blir allt tillåtet. Kändisfixering, smarta 

reklamkampanjer, och predikanter som plockar poäng i rollen som ståuppkomiker är då inget att längre 

förvånas över. (Halldorf 2007: 160f jfr, Halldorf 1997: 121ff, där en till viss del liknande uppgörelse 

med framgångsteologi äger rum) 

Omdömen ges i svepande form, och konkreta exempel fattas. En tydlig motbild i relation till den form 

av spiritualitet Halldorf själv förespråkar blir tydlig. En spiritualitet som hämtar energi och bild från 

den omgivande popkulturen avvisas, tydligt. Däremot bör alltså, med tydlig markering hos Halldorf, 

en bärande giltig spiritualitet hämtas från traditionens obrutna skeende i den odelade kyrkan och den 

synen på Traditionen är en väsentlig och angelägen del i Halldorfs spiritualitetsprofil. 

 

2.7.3 Grundhållningar 

Genom hela boken Doften av helgon andas en längtan efter ett heligt liv. Vi ser hur besök i kloster, 

Halldorfs egna erfarenheter av olika gudstjänster, och hans möten med människor fysiskt närvarande 

skildras. Genom Halldorfs  studier närs denna grundhållning ytterligare. 
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2.7.4 Kort sammanfattning 

Boken Doft av helgon är en slags klimax i Halldorfs sökande efter en bärande spiritualitet. Han har 

kommit hem i den odelade kyrkans Tradition och hans beskrivning av den egna spiritualiteten är mer 

explicit än tidigare. Bruk av ikoner, respekt för reliker och kyrkans martyrer blir nya inslag i Halldorfs 

spiritualitet. En tydlig influens från östkyrklig fromhet och teologi kan märkas. En starkt kritisk 

beskrivning av viss samtidsfromhet bildar en mörk bakgrund i Halldorfs sökande efter ett hem i den 

odelade kyrkans tro och spiritualitet. 

 

2.8 Heligt år med gudstjänst och kyrkoår i fokus 

Några år innan boken Heligt år utkommer nämner Halldorf vikten av Kyrkoåret (Halldorf 2007: 

130ff). Nu ägnar han en hel bok åt ämnet (Halldorf 2011). Den boken analyseras i detta avsnitt. 

 

2.8.1 Läror 

Ett citat som kan summera innebörd och betydelse av ett liturgiskt år som Halldorf tolkar det: 

Kyrkoåret eller det liturgiska året som det också kallas, är ett sätt att fira och återkalla de stora 

händelserna i Jesu liv. Varje högtid återger en aspekt av trons mysterium. I firandet av de kristna 

festerna, av varje söndag som en påskdag, blir gudstjänsten den händelse som manifesterar kyrkans 

väsen. Hon är himlen på jorden. (Halldorf 2011:8) 

Vad innebär denna höga syn relaterat till ecklesiologin, inom ramen för Halldorfs spiritualitet? Texten 

stannar upp, öppnar för olika tolkningar och lämnar kvar följdfrågor. Vad innebär, konkret, att kyrkan 

är himlen på jorden? 

Halldorf förklarar: Kyrkoåret innebär en inriktning som främjar vår andliga mognad. Vi förenas 

med Kristus och vi laddar vår tid med helighet. Den heliga historien sammanflätas med vår personliga 

historia och vi formas genom tillvänjning. En resa äger rum in i kyrkans och trons mysterium. Vi blir 

samtida med de händelser vi firar (Halldorf 2011:8ff). Handlingsmönstret, att leva i Kyrkoåret, 

motiveras utifrån teologiska motiv, som simultant har betydelse för Halldorfs spiritualitet. Två olika 

perspektiv visar Halldorfs text. Dels ges en historisk bakgrund till kyrkoåret och dess viktiga fester 

och dels Halldorfs egna kommentarer till dem. Det är de senare som analysen uppmärksammar, ty de 

har bäring på undersökningen av Halldorfs spiritualitet. 

En huvudlärare för Halldorf i frågor kring kyrkoår, liturgi och eukaristin är Alexander 

Schmemann, ortodox teolog och författare. Hans litteratur är därmed viktig för att analysera och förstå 

Halldorfs spiritualitet. (Halldorf 2011: 236; Schmemann 1997; 2003; 2005) 

Direkta citat kan vara nog så belysande, ibland sammanfattande, som öppnar in i en spiritualitet.  
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Min egen erfarenhet av gudstjänsten som himlen på jorden kom att revolutioneras i mötet med de 

gudstjänster jag först mötte i de urgamla klostren i den egyptiska öknen och senare på andra håll i 

kyrkans rika liturgiska tradition. (Halldorf 2011: 236, jfr 2011:8: om visionen om kyrkan som himlen 

på jorden) 

Nyckelord i citatet är bl.a. följande moment: Halldorfs egen erfarenhet som revolutioneras, hans 

möten med urgamla klostren, med öknen i traditionens kontext. Ur detta formas Halldorfs syn på 

kyrka och gudstjänstliv. Det får central roll i hans spiritualitet. En ecklsiologiskt tydligt präglad 

spiritualitet blir en del i Halldorfs spiritualitet, med hög ecklesiologi. 

 

2.8.1.1 Vad formar Halldorfs spiritualitet i Heligt år? 

Rubrikens fråga relateras enbart till studiet av boken Heligt år. Två källor verkar vara det avgörande 

i formandet av Halldorfs spiritualitet; dels konkreta fysiska möten i olika kyrkomiljöer, där 

gudstjänster dominerar och dels därefter, studier av historien. Tolkningen av den ortodoxa 

gudstjänsten har Halldorf mestadels fått via Alexander Schmemann (Halldorf 2011: 236). 

Om kyrkan och i gudstjänsten eukaristin, är himlen på jorden, vad innebär det t.ex. för synen 

på tiden? Genom att kyrkan, enligt Halldorf, firar minnet av Jesu återkomst, blir hon vittne till det 

som ännu inte hänt. Den eskatologiska tiden inträder i gudstjänsten, som den åttonde dagen, som även 

är den första och är även söndagen, uppståndelsens dag. Kristi första och andra ankomst konvergerar 

i nuet, nämligen i firandet i gudstjänsten. Då uppstår en eukaristisk tid, där minnet av Kristi återkomst 

firas i eukaristin. Genom åminnelsen i gudstjänsten flyttar nu historien in i nuet och blir närvarande. 

Även de i Kristus döda finns med i gudstjänsten, vid samma altare och firar måltiden med dem som 

lever nu (Halldorf 2011: 20ff, 41, 235–256). Mycket av denna vision av gudstjänsten och Guds rike 

hämtar Halldorf alltså från den ortodoxe teologen och författaren Alexander Schmemann. (Halldorf 

2011: 236). Så kan Schmemann uttrycka sig enligt följande:  

Det helt nya och unika med den kristna leitourgia låg i dess eskatologiska natur såsom utgörande 

närvaron här och nu av det framtida parousia, som epifanin över det som ska komma, som kommunion 

med den kommande tidsåldern. (Schmemann 1997: 48) 

Vad innebär nu detta för en spiritualitet? I den mån detta omfattas av Halldorf bör nog denna grundsyn 

och denna eskatologiska vision av Guds rike, ge deltagare i gudstjänst och eukaristin en identitet som 

bör anses som annorlunda än vad den sekulära kulturen erbjuder. Denna syn på eukaristi och kyrka 

kan betraktas som en huvudnyckel, som Halldorf brukar, till vikten av, och förståelsen av att fira de 

kristna högtiderna. 

Ett citat kan summera och sammanfatta Halldorfs bild och uppfattning av eukaristin:  

Det kan till sist sägas med enkla ord. Vi firar inte eukaristin för att vi är kristna. Vi är kristna för att vi 

firar eukaristin. (Halldorf 2011: 256) 
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Citatet är centralt, belysande och beskriver även en slags spiritualitet med firandet av eukaristin som 

kärnan, som navet i kyrkans och hennes medlemmars liv. Eukaristin tolkas sakramentalt, och 

kristenblivandet knyts till firandet av eukaristin. Samtidigt som detta firande bör upprepas, idealt sett, 

söndag efter söndag. Det kan konstateras att Halldorfs texter ofta är tillspetsade, komprimerade och 

porösa. Vid läsning av dem i boken Heligt år, om kyrkan och eukaristin, ger citatet skarpa tydliga 

konturer i Halldorfs spiritualitetsprofil. 

 

2.8.1.2 Triaden 

Halldorf omfamnar en church of The eucharist (Cunningham & Theokritoff 2011: 244). Att Halldorf 

dessutom, i andra sammanhang mycket väl kan betona både det som präglar Churches of The Spirit 

och Churches of the Word, utmanar analysen att söka, i slutet av uppsatsen, ge en så tydlig, kongenial, 

och en historiskt korrekt samt en så välgrundad sammanfattning som möjligt av helheten av Halldorfs 

texter. 

 

2.8.1.3 Festdagar och vördnad för Maria 

Vilka dagar ska och kan, kyrkor fira? Halldorf ger intressanta historiska notiser. Hans kommentarer 

kring Kristusfester, Helgonfester och Mariafester, påverkas av influens från ortodox tradition. 

Helgonen är vittnen om vad Gud kan göra i en människas liv, som t.ex. Maria. Hennes ja kan bli vårt 

ja anser Halldorf. Hon är gudaföderskan, därav vördnaden för henne. Protestantiska kyrkor behöver 

bearbeta sin tveksamhet, teologiskt och andligt, inför Maria, hon som vittnar om närheten mellan Gud 

och människan, anser Halldorf. Halldorf belyser inte frågor kring folkfromheten kring helgon och 

Maria. Han söker finna någon slags gemensam grund för kyrkorna angående firande av helgonfester 

och Festdagar kring Maria. (Halldorf2011:199–208) 

Halldorf ger argument till varför Mariafester bör firas. Han anför att de handlar om hennes 

hängivenhet till Kristus och det beror av hennes ja till Guds Ord. Jungfru Maria anses vara ett unikt 

vittne om Guds Ord (Halldorf 2011:200ff). Som en jämförelse, i relation till Halldorfs skrivningar 

om Mariafester och om Maria, kan hänvisas till en internationell dialog mellan Romerska katoliker 

och Pingstvänner. Där ges en rapport om hur de olika kyrkorna, när de ger sin syn på Maria, för det 

mesta divergerar. Det gäller parternas teologi och därmed vördnad för Maria (Vondey 2010: 124–

128) Gemensam är synen på Maria som exempel på tro, ödmjukhet och dygd. 

Halldorfs fokus på kyrkoåret, eukaristin och kyrkan ger alltså en tydlig bild av hur hans 

spiritualitet, i boken Heligt år bärs upp av verkligheter som egentligen alla kyrkor, på olika sätt, 

värderar. Tolkningar däremot, delar sig, spiritualiteter får därmed skilda innehåll och Halldorfs 

spiritualitet kan även ses i relief till andra traditioners spiritualitet, främst den ortodoxa traditionen. 
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2.8.2 Handlingsmönster 

2.8.2.1 Om Fastan, Påsk och Pingst 

Att fasta är en central del i Halldorfs spiritualitet. Han tonar ner, som han menar felaktiga 

föreställningar som kan råda bland människor. Istället avser han att beskriva fastan som en ny 

möjlighet, till rening och fördjupning, som ges under fastetider. En gräns är central för att återfå 

förmågan till förundran, enligt Halldorf och yttre och inre fasta hör samman (Halldorf 2011: 50f, 88, 

91). Belysande citat kan beskriva Halldorfs syn på fastans betydelse, innebörd och roll i hans 

spiritualitet. 

Stora fastan är som ett långt utdraget dop. En nedsänkning i den död Kristus dog för oss för att dra upp 

syndens rot i våra liv, så att vi med honom kan uppstå och dela den eviga saligheten (Halldorf 2011 92) 

Fastans mål är Påsken. Dess gudstjänster och dess teologi beskrivs utförligt, inte minst dopförnyelsen, 

som äger rum under påsknattens gudstjänst. Vi tar emot vårt dop på nytt, fast själva händelsen skall inte 

upprepas. Därigenom blir vi samtida med Kristi uppståndelse och vår egen dopdag. (Halldorf 2011:155–

160) 

Pingst fullbordar påsken. Den är en personlig och en ekumenisk erfarenhet, och en 

gränsöverskridande erfarenhet. Pingst är en mystisk erfarenhet, den avslöjar det som är dolt (Halldorf 

2011:175–184). Spiritualiteten i texten väver samman konkreta erfarenheter med teologiska 

förklaringar eller utläggningar av innebörden i de högtider kyrkan firar. Halldorf ger alltså ut en bok 

som främst är inspirerad av ortodox spiritualitet, och framför allt från den ortodoxe teologen 

Alexander Schmemann. 

 

2.8.3 Grundhållningar 

2.8.3.1 Om mognad och hängivenhet 

Mognad i Guds rike är inte att växa ur sitt barnaskap, det är att växa in i sitt barnaskap. (Halldorf 2011: 

68) 

Vi är kallade till hängivenhet, som t.ex. Jungfru Maria. (Halldorf 2011:200f) 

 

2.8.4 Kort sammanfattning 

Kloster och askes ingår tydligt i den spiritualitet Halldorf förordar, med en tydlig påverkan från den 

ortodoxe teologen Alexander Schmemann när det gäller synen på gudstjänsten som himlen på jorden. 

Därmed blir en tydlig betoning på liturgin, teologiskt sett, en väsentlig del i Halldorfs spiritualitet. 

Har Halldorf någon form av Mariaspiritualitet? Med tanke på det han skriver om Mariafester 

och redovisning av många starka epitet på Maria behöver frågan ställas. Detta bör undersökas noga, 

för att en så korrekt bild som möjligt kan klarläggas. I vilken mån är Halldorfs text mer eller mindre 
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enbart deskriptiv, eller finns entydiga inslag av föreskrivande i relation till någon form av 

Mariaspiritualitet? En porös text stannar upp, och öppnar för olika tolkningar. 

 

2.9 Betraktelser 

Finns det en form av spiritualitet med en sorts läsning där människan ges möjlighet att stanna upp. 

Att söka sig inåt mot trons inre rum, in mot betraktelse av verklighetens många obegripligheter, dess 

skörhet och skönhet? Tre av Halldorfs skrifter som på något sätt rör sig i den riktningen är böckerna 

Mellan skymning och mörker (2016 b), Med evig kärlek (2012), och Spåren till det fördolda (2019). 

De bildar en liknande genre i relation till frågor om spiritualitet. Cirka sex hundra trycksidor, med 

olika storlekar undersöks i detta avsnitt. 

 

2.9.1 Spåren till det fördolda 

Spåren till det fördolda är 47 korta Betraktelser inför fastan 2019. 

 

2.9.1.1 Läror 

Halldorf har ofta i sina texter mer eller mindre dogmatiska, läromässiga utsagor och påståenden. 

Korta avsnitt som bör studeras noga, med respekt för den typiska genren möter tolkaren. Samtidigt 

visar retoriken spår av en form av porös text. Vad är innebörden i fastan? En teologisk spänning? 

 Den är en väg till ett genuint mottagande. Ju mer beroende vi blir av Gud, desto mindre beroende av 

omvärldens bekräftelser. I det oberoendet kan vi ta emot världen, både ting och människor – och vårt 

eget liv! - inte för vad de ger oss utan för vad de är i Gud. Ett mottagande som är idel glädje. (Halldorf 

2019: 23) 

 Längtan efter helighet, ett helt och helat liv, väcks ibland, under fastetiden. enligt Halldorf. Två citat, 

visar en viss spänning, kanske en möjlig motsats: 

 Vi är inte heliga på grund av det vi gör, men vi kan förvärva helighet genom det vi gör. En "kristen 

handling" är en handling som utförs av Kristus själv genom en människa. Varje sådan handling 

förverkligar en människas potential för helighet, ett liv där vi är ett med det vi gör. (Halldorf 2019: 53) 

Några sidor längre fram i boken skriver Halldorf på följande sätt: 

Vi behöver sätta allt vårt hopp till Guds nåd, inte bara när det gäller den här världen och dess framtid 

utan lika mycket när det gäller oss själva - vår ambition att leva upp till våra ideal, att följa vår längtan, 

att vara dem vi önskar att vi vore. (Halldorf 2019: 56f, jfr Karin Johannesson Helgelsens filosofi som 

undersökt om andlig övning och träning passar in i luthersk teologi och spiritualitet) 

Finns här en ansats till en viss spänning mellan människans och Guds roll i helgelsen? Så är fallet, 

till en viss grad. Om människan sätter allt sitt hopp till Gud, vad är då i så fall den egna insatsen? Och 
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om helgelsen, å andra sidan, på något sätt ligger i våra egna händer, vad blir då Guds roll? Det finns 

en viss teologisk spänning, inräknat i den retoriska faktorn, som ju är viktig i förståelsen av Halldorfs 

sätt att skriva. En viss spänning mellan Guds och människans roll och insats kvarstår i den spiritualitet 

som träder fram i texten. En spiritualitet som kan sägas ge utrymme för paradoxen och trons identitet 

bortom det som kan förklaras. 

 

2.9.1.1.1 Om gudsfruktan och Guds vrede 

Hos Halldorf vävs gudsfruktan, fruktan och vördnad samman till en enhet (Halldorf 2019: 58f). 

Gudsbilden har ibland inneboende spänningar i texterna. Går det alltså att förstå och att hålla samman 

Guds kärlek och vrede? 

Vreden är inte en brist hos Gud. Den är en klagan i Guds hjärta. Ett rop som röjer smärtan i Guds 

hemlöshet och en kärlek som är alltigenom sveklös. (Halldorf 2019: 35) 

Citatet ger en inblick i en slags retorik, i en knapphänthet och en ger upphov till en viss svårighet att 

tolka utsagan, eftersom den står där den står, i en andaktsbok. Hålls gudsbilden samman? 

Med tanke på genren, en Betraktelse inför fastan, bör nog en varsam och ambivalent hållning 

anbefallas när det gäller tolkning av just denna typ av formuleringar. 

 Den dogmatiska aspekten finns i texten, men det är inte fråga om systematisk teologi. 

Problematiken behöver därmed inte undanskuffas eller inte erkännas. Den finns där ändå, även i detta 

format. En tolkning skulle vara att Halldorfs förkärlek för paradoxer och det tillspetsade, är en för 

honom given art av retorik i hans form av spiritualitet. En spiritualitet präglad av en tillspetsad retorik 

och en mer eller mindre tydlig brottning med en gudsbild som öppnar för vreden, som en del i Guds 

handling och personlighet, blir tydlig. 

 

2.9.1.2 Handlingsmönster 

2.9.1.2.1 Tystnad och polemik 

Att ta emot tystnaden är avgörande, öknens hemlighet likaså, som är kärlekens goda väg (Halldorf 

2019: 8f, 22). 

Närvaro av polemik gentemot andra former av kristen spiritualitet, som Halldorf anser felaktig, 

som är inne på fel väg eller bär dålig frukt, dominerar inte i Fasteboken. I tidigare texter, kan ses 

exempel på skarp kritik. Ett citat visar en viss kritik, ändå, som ett undantag i detta sammanhang:  

Evangelisation som marknadsföring är ett verksamt sätt att göra världen immun mot evangeliet, eftersom 

det inte räknar med förundran. (Halldorf 2019: 59) 

Återigen en retorik, i en form av spiritualitet som bär paradoxens tillspetsade form. Denna typ av 

retorik öppnar för en form av spiritualitet där frågor, för tolkaren, står kvar. Det är inte enkelt att få 
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fram vad Halldorf egentligen kritiserar. Maria, Jesu mor, ställs hos Halldorf som kontrast, eftersom 

hon visar förundran (Halldorf 2019: 59). 

 

2.9.1.2.2 Om fastan 

Att fasta är viktigt, det gör något med den som fastar och den för människor i rätt relation till Gud, 

till livet och till nästan och är en slags värdering av en andlig övning. 

En intressant jämförelse; Johannesson 2014:170ff skriver om den rekommendabla askesen 

enligt en viss tolkning av Martin Luther: den bör vara kontextberoende, vara ett uttryck för den helige 

Andes verk i en människa, innebära nödvändig förankring i kyrkans sakramentala verklighet, och 

vara i överensstämmelsen med Guds bud mm. 

 

2.9.1.3 Grundhållningar 

2.9.1.3.1 Om stillhet och vördnad 

Kategorin grundhållningar handlar om grundmurade livsvaraktiga attityder. Halldorf väver samman 

sin egen uppskattning av lågmäldhet, stillhet och ödmjukhet i den egna spiritualiteten, ett citat kan 

belysa grundhållningen:  

Stillhet är det ”verktyg” som gör oss närvarande inför den stora Närvaron. Den kristna fastan är primärt 

en väg till djupare förtrolighet i bönen. (Halldorf 2019: 13)  

Här ligger förundran och vördnad nära varandra i stillhetens tecken (Halldorf 2019: 58). Detsamma 

gäller enligt Halldorf med tystnad (Halldorf 2019: 62, 75). 

 

2.9.1.3.2 Om hopp 

Halldorfs spiritualitet kan även uttrycka hopp. Så avslutas boken Spåren till det fördolda med ord om 

hopp:  

Hopp är mer än analys, mer än insikt. Hoppet är en dygd. En subversiv praktik som föregriper det vi 

hoppas på och motar bort känslan av uppgivenhet. (Halldorf 2019: 95) 

Hoppets kategori förekommer inte så flitigt i Halldorfs produktion, förutom i boken om Jeremia: Alla 

himlens fåglar har flytt (Halldorf 2017). 

2.10 Mellan skymning och mörker 

Boken Mellan skymning och mörker (2016b.) analyseras i detta avsnitt. 

I den aktuella boken stämmer inte indelning i läror, handlingsmönster eller grundhållning. 

Snarare finns några övergripande teman och en inblick i några influenser, som tydligt påverkat 

Halldorf i hans spiritualitet. 
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2.10.1 Kenosis och Natten 

Ett avgörande tema, som formar och påverkar spiritualiteten är föreställningen om utblottelsen, 

kenosis, en teologisk term som Halldorf använder. Jesus är en kenotisk personlighet och utblottelsen 

beskrivs som fasa och gåva. Att äga sin styrka i sin brist (Halldorf 2016b.: 9). Det finns ett viktigt 

samband mellan inkarnationen och korset i Jesus liv och av den anledningen får inte kyrkan förneka 

lidandet.  

Den kyrka som sjunger segersånger på påskafton har redan anträtt förnekelsen väg. Fast hon vet det inte. 

(Halldorf 2016b.: 17) 

Ett viktigt tema i boken är Natten, vägen från sinnenas natt, via andens natt, till Gud. Andens natt är 

Guds verk, där Halldorf refererar till Johannes av Korset via Wilfred Stinnissen. Men även direkt till 

Johannes av Korset (Halldorf 2016b.: 26–37.) Stinnissen var en av skribenterna i Tidskriften Pilgrim 

där Peter Halldorf är redaktör. Stinnissen var en karmelitbroder, som genom sina böcker påverkat 

många läsare. En titel är Natten är mitt ljus (Karmeliterna Tågarp 1990). 

Det textutrymme Halldorf ägnar åt temat utblottelse, Natten, och Andens natt, visar att det är 

ett angeläget tema och en personlig erfarenhet, möjligen, som han önskar förmedla till sina läsare 

(Halldorf 2016b.: 26–37). Bokens tema blir på det sättet en del av en kenotisk spiritualitet. Det syns 

i bokens samlade inriktning, med kenosis, utblottelsen och med Jesus som kenotisk personlighet. 

En del av det som formar och påverkar Halldorfs spiritualitet är hans läsning av vissa personers 

texter. Han ger några korta biografiska notiser angående dem och betonar deras olika bidrag in i den 

kristna traditionen. I denna bok lyfter han fram några från en ortodox tradition. Ett exempel är 

Elisabeth Behr-Sigel, teolog och inte minst mycket god vän med Lev Gillet (en viktig person i 

formandet av Halldorfs spiritualitet). Samtidigt skildras Behr-Sigel som en som öser ur den ortodoxa 

traditionen. Hon beskrivs av Halldorf som mycket kritisk till protestanternas individualism. Men, 

samtidigt, enligt Halldorf kände hon inte att hon behövde ta avstånd från sin lutherska bakgrund 

(Halldorf 2016b.: 45). Behrs kritiska granskning av protestantismens individualism formulerar hon 

med dessa ord.  

Det intellektuella och praktiska uttrycket för denna hjärtats förvillelse är reformatorernas förkastande av 

böner riktade till helgonen, böner för de döda, vördnad för Guds moder som den som, framför alla andra 

ber för oss. (Halldorf 2016b.: 45) 

I vilken grad Halldorf ansluter sig till denna kritiska analys kan alltid diskuteras. Är hans citat främst, 

eller enbart, deskriptiv eller också preskriptiv? Det torde vara både deskriptiv och möjligen även 

preskriptiv. Halldorfs återgivning av Behr-Sigels kritik visar delar av Halldorfs spiritualitet. 

Samtidigt belyser en sådan text ett visst dilemma: vilka av de nämnda handlingsmönstren är alltså 

enbart eller främst beskrivande och i vilken mån är några eller alla föreskrivande. En öppen skrivning 
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kan kanske skydda Halldorf från anklagelser. Samtidigt som undersökarens frågor kvarstår. Hans 

porösa text stannar upp, och ger upphov till nya frågor. 

 

2.10.2 Enhetens föregångare 

I Mellan skymning och mörker vidrör Halldorfs enhetens tema med följande tankar: 

Lägg bort argumenten och sök lyssna till den andre. Det som vidare är angeläget att göra sig till 

ett med den andre, och respektera Anden som blåser vart den vill. (t.ex. Halldorf 2016b.:77ff) 

Halldorf ger några förebilder på enhetens väg: 

Ett exempel är Klaus Hemmerle var tysk biskop, trogen sin katolska tro, simultant närvarande 

och öppen i relation till andra kristna traditioner (Halldorf 2016b.:78–81). Genom att gå korsets väg 

kan splittringen övervinnas, så tolkar Halldorf, kortfattat, Hemmerles bidrag till kristen enhet. 

Halldorfs text ger i alla fall en antydan om en slags enhetens spiritualitet, samtidigt som många frågor 

återstår. 

En annan är Lev Gillet som tillhör dem som tydligt influerat Halldorfs spiritualitet (Halldorf 

2016b.:83–100). Vi ser detta i de adjektiv som Halldorf ger Gillet. Det kan även tyda på Halldorfs 

preferenser. Därmed blir de ett inslag i och bidrag till Halldorfs spiritualitet. Om Gillet heter det 

sålunda: han knyter i hop traditioner, han är ett unikt ekumeniskt vittnesbörd, han är utmanande med 

evangeliets gränsöverskridande kärlek, han var bland de marginaliserade, han tvingas in i trånga 

mönster och han är en icke-konformistisk munk, Gillet störde somliga genom sin frihet, men han 

skänkte hopp åt otaliga. (Halldorf 2016b. 83f) 

I vilken grad vi här har igenkänningsfaktorer hos Halldorf i relation till hans form av 

spiritualitet, kan lämnas som öppna frågor. Vilka eventuella likheter i porträttet av Lev Gillet som 

Halldorf utifrån sin spiritualitet instämmer i förblir en öppen fråga. Lev Gillets historia är i korthet 

följande: han fick kontakt med ortodox tradition när han mötte ryska krigsfångar. Han begick 

universitetsstudier och han invigdes i en ortodox kyrka. Gillet blev resande i Evangeliet, samtidigt 

som han behöll sin frihet och skrev en rad böcker som andlig vägledning. Boken Den brinnande 

busken, t.ex. finns nu även på det svenska språket. Lev Gillet förespråkar en slags gränslös kärlek 

enligt Halldorfs beskrivning. Ett tillspetsat citat kan möjligen belysa Gillets hållning: 

Den gränslösa kärlekens etik utmanar oss att igenkänna Guds närvaro i den synd som syndaren begår. 

Tro nu inte att jag menar att Gud godtar synden eller uppmuntrar syndaren. Vad jag menar är att till och 

med där synd begås är Gud i viss mening närvarande. Allt som händer, onda såväl som goda handlingar, 

har sina rötter i Guds väsen. Det är endast för att Gud ger oss liv (eller snarare lånar ut det till oss) som 

vi finns till i det ögonblick vi begår en synd. Gud skulle kunna i den stunden utplåna oss. Men han 

bevarar oss vid liv, även när vi vänder oss bort från honom. Och vad mer är, i sin gränslösa barmhärtighet 

tillåter Herrens Kärlek synden att rymma vissa positiva inslag. Låt oss ta ett inte ovanligt exempel. 
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En man har sexuellt umgänge med en prostituerad. Om mannen eller kvinnan vid något ögonblick medan 

de är tillsammans upplever något annat än ett själviskt begär, om han eller hon, om så bara under en 

kvart eller en minut, upplever en genuin ömhet, en önskan att osjälviskt ge av sig själv till den andre, 

eller kanske känner medlidande, då kan vi säga att även om denna gnista från den Gränslösa Kärleken 

inte har upphävt det som i denna handling strider mot Herrens Kärlek eller har försonat handlingen som 

sådan, kan likväl den Gränslösa kärleken ha trätt in i den syndfulla akten, infiltrerat den, och efterlämnat 

ett frö som kan växa och fylla själen så att det senare bär frälsningens frukter. (Lev Gillet 2016: 61) 

Gillet sträcker ut den gränslösa kärleken, dess gudsbild och etiska implikationer. Halldorf jämför 

Gillets radikala kärleksförkunnelse och barmhärtighetspraxis med ökenfädernas icke-dömande 

(Halldorf 2016b.: 72ff). Gillets radikala hållning visar sig vidare i att han ville bryta ner murarna 

mellan kyrkor genom bön, helighet och ett vitalt liturgiskt liv. Ett typiskt sammanfattande omdöme 

och beskrivning av Lev Gillet ger Halldorf i följande citat: 

Som ortodox präst kom han även att predika i protestantiska och katolska kyrkor. Mot slutet av sitt liv, 

under åren i London, var det inte ovanligt att han firade gudstjänst bland pingstvänner i en kyrka med 

mestadels besökare från tredje världen. Han rörde sig bland allt Guds folk, som om det aldrig funnits 

någon schism. (Halldorf 2016 b.: 101) 

Vad är deskriptivt och vad är preskriptivt hos Halldorfs text i citatet? Kan vi här ana, mer eller mindre 

tydligt, en del av en slags enhetens spiritualitet hos Halldorf? Citatet bör i så fall alltså kunna tydligt 

belysa denna form av enhetens spiritualitet, och en del är även en form av igenkänning hos Halldorf 

av drag hos Gillet. 

En annan viktig person som influerar Halldorf är Thomas Merton, en välkänd katolsk författare 

och munk. Framför allt lyfter Halldorf fram Mertons kontemplativa hållning. I början av 1990-talet 

läste Halldorf enligt egen uppgift, Mertons bok Kallad till tystnad (Halldorf 2016 b.: 112). Ett 

kontemplativt liv ingår i Halldorfs strävan i relation till sin spiritualitet. Det handlar framför allt om 

befrielse från yttre drivkrafter och allt beroende. Jesus är ett bra exempel på denna livshållning, enligt 

Halldorf (Halldorf 2016 b.: 114). 

Boken Mellan skymning och mörker tog sin början i skildringen av den kenotiska 

personligheten hos Jesus fram till Uppståndelsen. Natten blev en ny dag. Påsken förändrar allt, så kan 

det enkelt och ytterst koncentrerat beskrivas som en grundläggande form av spiritualitet, enligt Peter 

Halldorf. 

 

2.10.3 Om dopet, eukaristin och gudstjänsten 

Den kristnes dop, inkluderas tydligt i Halldorfs spiritualitet, eukaristin likaså, och firandet av Kristi 

liv. En påskens och dopets spiritualitet i utblottelsens signum visar sig. Halldorf skriver ofta om 

gudstjänsten. Gudstjänster är ju en väsentlig del i många former av kristen spiritualitet. 
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Två citat kan belysa det: 

Finns det ett hemlighetsfullt samband mellan Kristi uppståndelse och Kristi ankomst vid tidens slut? 

Sammanfaller de i själva verket? Finner vi de säkraste svaren på våra frågor om tidens slut, och vår oro 

inför framtiden, vid den tomma graven? (Halldorf 2016 b.: 127) 

Om det som ska komma i djupaste mening redan har skett, om vi fått del i det vi ännu väntar, då behöver 

vi inte stå frågande, inte vara rädda, inte ängsligt undra vad som ska ske i framtiden. Allt vi behöver 

göra är att slå följe med kvinnorna till graven. (Halldorf 2016.b: 129) 

Reducerar Halldorf eskatologin till en fråga om rädsla, och om längtan efter trygghet inför framtiden? 

Återigen en form av spiritualitet som sträcker ut retoriken så långt det går. Här möts och vävs samman 

historiska, teologiskt tolkade, händelser som, Jesus död och uppståndelse, med en eskatologisk 

tidsuppfattning. Den eskatologiskt färgade visionen av uppstigandet till himlen, i gudstjänsten, är, 

som vi sett, inspirerat av den ortodoxe teologen Alexander Schmemann. 

 

2.11 Med evig kärlek 

Boken Med evig kärlek (2012) analyseras i detta avsnitt. En daglig läsning, korta stycken, bildar här 

en speciell genre. Undersökningens uppgift, blir att analysera, blottlägga Halldorfs spiritualitet via 

denna typ av andaktsbok. Boken vill ge läsaren ingång i, liv i och genom Bibeln, och följer Kyrkoårets 

rytm. (Halldorf 2012:5) 

 

2.11.1 Läror 

Boken Med evig kärlek kan ses som ett slags kompendium i Halldorfs teologi. Tankar som getts i 

tidigare skrifter återkommer och varieras. 

 

2.11.1.1 Om människan 

Med begreppen avbild och likhet förankras frälsningen i skapelsen. Avbilden är vår gåva, vår djupaste 

identitet. Likheten är vårt uppdrag, den heliga kallelse som måste fullföljas genom ett fritt val. Ett val 

som innebär en livslång tillvänjning i kärlek på askesens, den andliga övningens väg. (Halldorf 2012: 

46, se även 11, 30, 59, 75, 204, 206) 

Till avbilds- och likhetsbilderna kopplar Halldorf även människans frihet att välja. En relativt 

optimistisk människosyn i den spiritualitet som tecknar människan som Guds avbild, med mål att bli 

lik Gud, ges i Halldorfs text. Influenser från ortodox teologi präglar Halldorfs spiritualitet, t.ex. 

gällande hans antropologi, dvs. synen på människan (Hilarion Alfejev 2002: 95ff; Ware 2000: 221 

ff, jfr den tidiga pingströrelsen optimistiska möjlighet att bli fri från synden (Josefsson 2005: 78ff). 

Samtidigt: en försiktighet bör anläggas från att dra alltför långtgående slutsatser av Halldorfs text i 
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denna art av andaktsbok. Han betonar dessutom simultant att helgonen alltid betraktade sig som 

syndare, som: omvända syndare, och på samma gång syndare i behov av omvändelse. (Halldorf 2012: 

25) Det finns en väg till gudomliggörelse, att bli mer lik Gud, att bli helt och fullt mänsklig, att formas 

av Gud (Halldorf 2012: 58, 180, 200, 258). Ord som används omväxlande är 

helgelse/gudomliggörelse. 

 

2.11.1.2 Om dopet 

Även i denna text förekommer en hel del om dopet. Det kristna livet, föreningen med Kristus i hans 

död och uppståndelse, börjar med dopet (Halldorf 2012: 101, 360). Som jämförelse kan nämnas att 

Pingströrelsen praktiserar en baptistisk dopsyn, vilket bland annat innebär att omvändelse och tro på 

Jesus Kristus föregår dopet i vatten (jfr Trons hemlighet 2014: 175–198). Sambandet mellan vårt dop 

och Jesu dop beskrivs hos Halldorf med dessa ord:  

I Jesu dop framträder på en och samma gång julens, påskens och pingstens mysterium. Allt det vi ska 

bli, hela skapelsens mål-finns dolt redan i dopet, vår andliga födelse. (Halldorf 2012: 21) 

Alla döpta är präster, vilka företräder hela mänskligheten. Korta satser om olika ämnen ges i boken. 

Det gör att analysen behöver uppamma försiktighet. Halldorfs grunduppfattning känns igen när det 

gäller hans syn på det kristna dopet. 

 

2.11.1.3 Andlig kamp 

Under 1980-talet innehöll Halldorfs böcker uppmaning till andlig kamp och strid. Då handlade det 

om att bl.a. bekämpa djävulen och det onda med bön (Halldorf 1985; 1986). Nu skriver han, kortfattat: 

Kämpa inte mot ondskan! Ignorera djävulen! Om det onda angriper dig från ett håll, vänd dig i den andra 

riktningen. Mot Jesus. i ljuset från hans ansikte har mörkret ingen makt. (Halldorf 2012: 78) 

Kortfattat med en annan betoning inte kamp, men vänd dig till Jesus, så lyder Halldorfs råd. 

 

2.11.1.4 Skrift och Tradition 

Frågan om hur man bör se på relationen Skrift och Tradition återkommer ofta hos Halldorf. Det är 

för honom ett angeläget område att på olika sätt beröra. Han anser att det är viktigt att inte separera 

dem från varandra. De hör samman. (Halldorf 2012: 194, 210) Att inte tro på Bibeln, men lita på dess 

sanning och verklighet om Den Treenige Guden. Genom detta korta avsnitt bekräftar Halldorf den 

spiritualitet som formar honom, där alltså Traditionens bidrag är ytterst avgörande för tro och liv. 
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2.11.1.5 Om eukaristin, Herrens måltid 

Andaktsboken behandlar eukaristin, Herrens måltid, som ju är ett välkänt tema hos Halldorf. 

Upprepningen av detta tema visar att det är en väsentlig del av Halldorfs spiritualitetsprofil. En aspekt 

av måltiden, som blir en personlig tillämpning av den måltid kyrkan firar i gudstjänstrummet ges 

utrymme i texten. Här hänvisas till hjärtats övre sal, ett rum i människans inre, med daglig måltid 

med Herren Jesus (Halldorf 2012: 98). En personlig tillämpning av Herrens måltid, kan vara en del 

av arvet från Halldorfs uppväxt, som han uttrycker med den aspekten av sin spiritualitet. 

När Halldorf i övrigt skriver om eukaristin är hans uppfattning om tiden en avgörande faktor. 

Kyrkan firar eukaristin, tillsammans med alla troende i alla tider på hela jorden. I eukaristin blir vi, 

skriver Halldorf, ögonvittnen till händelser som ännu inte inträffat (Halldorf 2012: 115, se även 

liknande tankegångar: 327, 331). Ett inflytande från den ortodoxe teologen Alexander Schmemann 

känns här igen (Schmemann 1997: 48, 54; Schmemann 2005: 88.) En eskatologisk tid öppnar sig, när 

han anser att Pingstdagen och den yttersta dagen sammanfaller (Halldorf 2012:146). 

 

2.11.1.6 Om Guds kärlek och vrede 

Ett tema som återkommer hos Halldorf är relationen mellan Guds kärlek och Guds vrede (jfr Halldorf 

2017). I boken Med evig kärlek snuddar han vid det med några korta formuleringar. Guds vrede och 

hans kärlek står inte mot varandra. Vreden är den passionerade kärlekens motpart, som inte kan finna 

sig i allt. Gud är inte likgiltig inför ondskan. Hans kärleks vrede är tecknet på det. Ur det kan 

människan finna tröst. (Halldorf 2012: 316, 318) 

Här rör vi vid en av varje spiritualitets viktiga angelägenheter. Teman som berör brottningen 

med frågor kring människan, ondskan och det omätliga lidandet. Texten snuddar vid problematik, 

som ofta återkommer till exempel i den systematiska teologins framställningar 

 

2.11.1.7 Eros och Agape 

Ett besläktat tema är relationen mellan Eros och Agape, som handlar om vilken art av kärlek Gud 

egentligen tillskrivs i den kristna tron. En tolkning, känd framför allt genom Lundateologen Anders 

Nygren, åtskiljer Eros och Agape, som en lägre och en högre, utgivande form av kärlek. Halldorf 

håller inte med, utan att nämna Nygren vid namn. Eros och Agape är som Halldorf tolkar det, samma 

kärlek, och Eros och Agape förutsätter och behöver varandra. Eros ska inte bekämpas, men renas och 

fångas upp av Agape. Några korta notiser även här, med en intressant positionering, som ska sättas 

in i beskrivningen av Halldorfs spiritualitet. (Halldorf 2012: 71) 
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2.11.1.8 Maria Guds Moder 

I romersk-katolsk och ortodox spiritualitet innehar Guds Moder Maria, Theotokos, en ytterst central 

plats (se t.ex. Ware 2000: 260–264; Cunningham & Theokritoff Christian Theology 2008: 44ff, 143ff, 

passim, Romersk-katolska kyrkan Katekes 2000: 854 med ett antal hänvisningar till texter i 

Katekesen, jfr Vondey 2010: 124–128, i den pingst-katolska dialogen om synen på Maria). 

 

2.11.1.8.1 Om Mariafromhet 

En kort formulering av Halldorf kan hos en del evangeliska kristna väcka frågor. Det bör tolkas utifrån 

sin kontext och utifrån vilken genre textmassan ger uttryck åt. 

När kyrkan vördar Maria som Guds moder, är det i medvetandet om att Marias mysterium inte kan 

skiljas från hemligheten med Kristus. Vi kan inte ta emot Jesus utan att också ta emot hans mor. Hur 

skulle han kunna upphöra att vara ett med sin moder? Jesu uppmaning på korset till sin lärjunge, att ta 

till sig hans moder riktas till var och en av oss. (Halldorf 2012: 165) 

Läsare och tolkare lämnas inget konkret svar om innebörden av relationen mellan att ta emot Jesus 

och att ta emot hans mor. Det blir en porös text, som stannar upp och lämnar utrymme för olika 

tolkningar. Förutom Guds Moder, vem är då Maria, som Halldorf uppfattar henne? Han refererar till 

henne med en rad beteckningar och epitet: 

Templet där Herrens härlighet bor, en profet likt till exempel Johannes Döparen, arken där Guds 

ord förvaras, skålen med det himmelska mannat, den genom vilken Kristus träder in i världen, den 

förseglade källan ur vilket det livgivande vattnet flödar, den första eukaristiska människan, urbild för 

en lovsjungande mänsklighet, ett eko från framtiden, ett mikrokosmos som påskyndar den dag när 

mänskligheten ska lovsjunga Gud, den skönaste ikonen av kyrkan. Hennes kallelse är också vår, att 

bli Guds tempel (Halldorf 2012: 380). Jag har inte hittat källor till dessa Maria-epitet. 

 

2.11.1.8.2 Reflexioner 

Vad innebär då att ta emot Maria som man tar emot hennes son? Johannes konkreta omsorg, 

bokstavligen, är en sak. Vad innebär Halldorfs Mariareception? Vilken betydelse har alla epiteten om 

Maria i Halldorfs syn på henne? Vilken plats och innebörd har i så fall mariologin, lära och praxis 

kring Maria, i den spiritualitet Halldorf gestaltar? Vilka praktiska konkreta uttryck av Maria-fromhet 

kan rymmas inom Halldorfs spiritualitet? I vilken grad är Halldorfs text om Maria deskriptiv och 

preskriptiv? 
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2.11.2 Handlingsmönster 

2.11.2.1 Om gudstjänsten och olika övningar 

Gudstjänsten, att fira Kristi liv i församling och kyrka, är en central del av Halldorfs spiritualitet. Ett 

inflytande från den ortodoxe liturgikern och teologen Alexander Schmemann känns igen, när det 

gäller synen på gudstjänsten som ett uppstigande till himlen och att gudstjänsten egentligen äger rum 

i himlen, inte på jorden. (Halldorf 2012: 336, jfr s. 327; Schmemann 2005: 27ff) 

Det är inte ofta som Halldorf kommenterar olika moment eller inslag i gudstjänsten. Han 

uppskattar liturgin, som lyfter fram världen inför Gud. Så sammanfaller tjänst inför Gud och 

samhällstjänst. Däremot finns ingen beskrivning på vilket sätt dessa två tjänster hänger samman, eller 

hur vägen ser ut mellan liturgin och samhällstjänsten. (Halldorf 2012: 242) 

Att göra korstecken, är en kroppens bön, en förkunnelse och bekännelse. Den vittnar om den 

kristna trons fysiska, kroppsliga natur, som en beskrivning av och en uppmuntran till en slags 

inkarnatoriskt präglad spiritualitet (Halldorf 2012: 106, 298). Till denna fysiska spiritualitet 

uppmuntras övningar som viktiga bidrag. Med livet i den Helige Ande som den kristnes indikativ, på 

vars grund sedan övningen, eller askesen, utgör det kristna livets imperativ. 

Både romersk-katolsk och ortodox spiritualitet rymmer ju många olika uttryck för övningar 

(Christian Spirituality 2012: 31–55, 73–94, Jfr Karin Johannesson 2014 I boken HELGELSENS 

FILOSOFI) 

Jesusbönen sätts högt av Halldorf, den rymmer allt, den svarar mot våra behov. (Halldorf 2012: 

51, jfr Josefsson 2005: 205–50 bön, gudstjänst, helgelse i den tidiga Pingströrelsen) 

Att leva med och framför allt att be med Psaltaren sätts högt i den form av spiritualitet Halldorf 

önskar gestalta och gärna rekommenderar. Där hörs Jesu röst, genom att förnimma hans närvaro, och 

är en bön som är en Kristusprofetia (Halldorf 2012: 199). Vi känner alltså igen flera 

Handlingsmönster som vi tidigare mött i Halldorfs texter. 

Andra former, som inte lika ofta nämns i tidigare texter, kan nämnas: vänskap, det goda 

samtalet, Natten, tystnaden och tomheten och Pilgrimsresor. (Jfr Halldorf 2016 b) 

En rad olika Handlingsmönster, som tillsammans bildar en spiritualitet, som är fysisk, inriktad 

på övningar, som till exempel askes. 

Askesens logik är enkel: för att ge mer rum för Anden behöver du krympa utrymmet för allt det som 

bedrövar Anden. Men det handlar inte så mycket om att säga nej till det som söndrar hjärtat, mer om att 

söka ett odelat hjärta. Askesen står i Andens tjänst. Som det heter: "Låt er ande leda er så ger ni aldrig 

efter för köttets begär.” (Halldorf 2012: 209) 
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2.11.3 Grundhållningar 

2.11.3.1 Tystnaden och andra övningar 

Värdet av stillhet, i öknens tecken, med inre lugn, och med brådskan som motpol, sätts högt i 

Halldorfs texter. Det är omvändelsen som ses som vägen till dessa värden (Halldorf 2012: 18, 36, 

104, 324). Likaså tystnaden, där läsningen av Skriften öppnar för att lyssna till Jesu röst (Halldorf 

2012: 265, 272, 310). 

Närbesläktat med värdet av stillheten, kan sägas vara vikten av att lära sig vänta (Halldorf 2012: 

224, 321, 366). 

Om stillhet, vila och väntan hör till en mer passiv zon av spiritualiteten hos Halldorf, kan det 

vara värt att undersöka vad han skriver om till exempel vikten av frihet och inte minst värdet av att 

välja. Som kan sägas representera en aktiv aspekt av Halldorfs spiritualitet. 

 

2.11.3.2 Om friheten och gudsbilden 

Friheten är teocentriskt bestämd. När en människa förenas med Gud, i bönens gemenskap, blir hon i 

djupaste mening sig själv. Det beror på att människan är Guds avbild. Friheten är hotad, fastan är en 

frihetskamp. Men Kristi slavok gör oss fria (Halldorf 2012: 218). Friheten vittnar om människans 

storhet (Halldorf 2012: 279). Inom frihetens ram har människan en möjlighet att välja, att ta emot 

livet med en inre hållning som räknar med Gud, att ta livet från honom (t.ex. Halldorf 2012: 56). 

Människan kan alltid välja att älska, oavsett hur livets omständigheter ser ut (Halldorf 2012: 288). En 

form av spiritualitet där antropologin har starka positiva drag kännetecknar Halldorfs spiritualitet. 

Samtidigt förnekas inte lidandet, mörkret och svårigheterna som kan möta människor. Hamartiologin, 

läran om synden, spelar här en undanskymd roll i Halldorfs spiritualitet. 

Gudsbilden är en central bild i olika former av kristen spiritualitet. Halldorfs korta satser, i 

koncentrerade avsnitt, ger ingen grund för en systematisk undersökning. Men texterna kan ge några 

perspektiv. Kort sammanfattning blir: Sök inga förklaringar på det svåra i livet, sök tilliten, mötet 

med Gud. (Halldorf 2012: 41, 82, 97, 136, 250) 

 

2.11.4 Kort sammanfattning 

Tre böcker har analyserats som beskrivs som Betraktelser och med var sin egenart, och sitt eget bidrag 

till Halldorfs spiritualitet. En grundläggande teologisk hållning, som till vissa delar, till exempel dop, 

eukaristi, kyrkosyn, synen på gudstjänsten, har inslag från historiska kyrkor, främst den ortodoxa 

östkyrkliga delen. Trons objektiva sida, med en sakramental prägel bildar tydliga inslag i Halldorfs 

spiritualitet. 
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En skildring av Jesus brottning med Faderns vilja visar in i Natten, det är i Halldorfs tolkning 

utblottelsen, det kenotiska livet. Det är ett nytt inslag i Halldorfs spiritualitet. 

Viktiga influenser i bygget av en spiritualitet är i dessa tre skrifter framför allt: katoliken 

Wilfred Stinnissen, den ortodoxe författaren Lev Gillet och en katolsk mystiker Thomas Merton. 

 

2.12 Alla himlens fåglar har flytt 

Att leva med trons obegripliga motsatser i historiens ödestider, kan vara en reflexion inför studiet av 

boken Alla himlens fåglar flytt (2017), som analyseras här. 

Den här boken är alltså ett försök att läsa en av urtidens profeter, inte bara i den tid som var hans men 

också i den otyglade och komplexa tid som är vår (Halldorf 2017: 17). 

Det är i detta ihållande mörker som profetens liv och våra möts. Han är den broder som står på vår sida. 

Jeremia lär oss att läsa poesi som bön och bön som poesi. Under läsningen och bönen kan det visa sig 

att alla de sekler som ligger mellan oss och Jeremia blir upplösta. Och vi samtida med profeten från 

Anatot. (Halldorf 2017: 20) 

 Den här boken är alltså ett försök att läsa en av urtidens profeter, inte bara i den.   

 

2.12.1 Läror 

En bok som rymmer nästan 800 trycksidor med historiska fakta, författarens egna reflexioner och 

tillämpningar in i vår tid utifrån vad han uppfattar som profetbokens ärende, ger en grund för en 

analys av Halldorfs spiritualitet. Boken är ingen traditionell exegetisk utläggning, vers för vers, inte 

heller en utläggning kapitel för kapitel. Utdraget ur hans Förord, citerat ovan, kan visa något vad 

författaren avser vilja förmedla med sin bok. 

Vid närläsning av Halldorfs bok framkommer det tydligt hur gudsbild, om Guds relation till 

världen, till Israel och till mänskligheten, är i fokus för Halldorfs framställning. Vad är deskriptiv text 

hos Halldorf och vad är preskriptiv sådan? Frågan bör ställas eftersom Halldorf sätter in Jeremias bok 

i en historisk kontext. Invävd i den beskrivningen, mer eller mindre tydligt, framkommer dessutom 

avsnitt där frågor om Jeremias brottning med Gud, i ett turbulent skeende, blir en del av Halldorfs 

egen problematik, I den meningen att Jeremias frågor läggs fram inför nutida läsare. 

 

2.12.1.1 Vem och hur är Gud, att känna Gud? 

Navet i framställningen, som en huvudnyckel till spiritualiteten, är alltså Guds relation till profeten, 

till Israels folk, till världen, skapelsen och till mänskligheten. Gud är inget objekt att på bekvämt 

avstånd studera. Relationen är A och O i boken om Jeremia. 
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Att känna Gud är att värna den svages rätt, så tolkar Halldorf essensen i Guds väsen. som i hans 

formulering: praxis är trons natur (Halldorf 2017: 39). Vi tänker ofta, menar Halldorf att antingen 

leder kunskap om Gud till social rättvisa, eller så att vi lär känna Gud genom att bry oss om de 

marginaliserade. Nej, de två är alltså ett, enligt citatet och den tolkning Halldorf ger. Det är 

profetismens "egg i gamla Testamentet" (Halldorf 2017: 39). En tydlig social och politisk aspekt i en 

spiritualitet uppsatsen söker analysera och förstå.   

Boken som bär profetens namn är ett hav av tårar över mänsklig girighet och galenskap. (Halldorf 2017: 

12) 

I Jeremias brottning Gud, med jorden, djuren, marken, miljön blir Jeremias bok en samtida politisk 

text (Halldorf 2017: 14). Nitälskan för Gud, och samma iver för social rättvisa, hör samman, går inte 

att skiljas åt, och därmed träder en politiskt bestämd spiritualitet tydligt fram hos Halldorf. 

Simultant betonar han hur den mörka roten sitter i människohjärtat (Halldorf 2017: 14). Därmed 

uppträder en slags kombination av granskning av samhället i stort och utmaningen att upptäcka den 

onda roten i människohjärtat. Det två perspektiven, det sociala och det personliga, strukturer och 

hjärtat, hålls samman av Halldorf. 

 

2.12.1.2 Om Guds vrede 

Med vrede reagerar Gud på bristen på rätt och rättfärdighet bland folket, när de svagaste, mest sårbara 

i samhället drabbas. Finns det ett legitimt utrymme för Guds vrede i en kristen form av spiritualitet? 

Hur står Guds kärlek i så fall i relation till Guds vrede? Halldorf inser att det rymmer en besvärlig 

problematik att ta in vreden i gudsbilden. Vi har, menar han, svårt att i vår erfarenhet se något positivt 

i vreden. 

Halldorf går därför till texter i Bibeln som talar om vrede, om Guds vrede, om att Jesus blir 

vred. Vreden ligger farligt nära det onda, men behöver inte gå över i något ont. Guds vrede kan vara 

moraliskt nödvändig när Guds vädjan inte går in och när Gud reagerar mot orätten. När vreden syftar 

till besinning och omvändelse är den viktig hos Gud. Vreden hos Gud blir ibland en sorg hos Gud. 

Gud är annorlunda, och hans vrede är därför annorlunda än människans. Ty Gud vill försoning, mitt 

i sin vrede. Mänsklig tanke om vrede i psykologisk mening, handlar om att vara utan självkontroll. 

Det gäller inte Gud. Guds vrede är ett drag i kärleken och i hans klagan. I Guds hjärta finns vreden 

över människans synd och Guds vrede är dessutom kortvarig, tvärtemot hans eviga nåd och 

barmhärtighet. Guds vrede är även motvillig, vreden är Guds omsorg, som ses i Påskens drama. När 

Guds vrede drabbar synden på Golgata, visar det att vreden är kort, däremot är Guds kärlek evig 

(Halldorf 2017: 267–270, 274). Gud är alltså inte likgiltig inför det som sker, när människor skadar 

sig själva och andra. En slutsats: Det uppstår en spänning i gudsbilden mellan Guds kärlek och hans 

vrede. 
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Det sätt på vilket ömheten och strängheten aldrig tar ut varandra ställer oss inför en gigantisk pastoral 

utmaning; vad innebär det att se på ett moraliskt dilemma med kärlekens blick? (Halldorf 2017: 217) 

Halldorf kan tolkas, som att en spiritualitet som härbärgerar spänningar, blir en stark brottningskamp 

för honom. 

Frågeställningar kring Guds vrede, om en sådan gudsbilds eventuella normativitet i relation till 

nya testamentet samt olika kristna traditioners teologiska bidrag bör hela tiden hållas kritiskt levande 

i dialog i tid och rum. 

Om nu Halldorfs spiritualitet som växer fram och byggs utifrån studiet av Jeremias profetbok, 

inrymmer starka spänningar till exempel i gudsbilden, kan den beskrivas som en spiritualitet fylld av 

antinomier. De tolkas som att tillsynes oförenliga utsagor, som ändå hävdas höra samman, och som 

inte bör spelas ut mot varandra, bör omfattas i den kristna tron. Så tolkar Halldorf innebörden i termen 

antinomi. Eller med andra ord från Halldorf: Gud kännetecknas både av Patos och av Ethos. Guds 

Patos handlar om hur hans vilja, förnuft och känsla engageras, i relation till ett folk, som ofta i 

trolöshet går bort från honom. Patos lever tillsammans med Guds Ethos: Gud är källan till all Rättvisa. 

Guds sorg, tårar och vrede hålls samman i Gud. (Halldorf 2017: 258ff, däremot inga definitioner av 

Patos och Ethos.  

Gud är alltså inte likgiltig när den fattige plundras och flyktingen utnyttjas. Därav hans vrede, 

som är hans omsorg. (Halldorf 2017: 264) 

 

2.12.1.3 Guds dom 

Gudsbilden, som Halldorf beskriver den, tangerar även frågor om Guds dom. Vad innebär den 

egentligen? Det finns en dom för att Gud vill upprätta sitt folk, och sin skapelse. Ännu viktigare för 

profeterna, enligt Halldorf, är att Gud lider på grund av, med och för folket (Halldorf 2017: 647ff). 

Två, kort relaterade, aspekter, i relation till gudsbilden; Guds vrede hör ihop med Hans sorg och 

hemlöshet: Gud vill frälsa, rädda och han överger aldrig sin älskade (Halldorf 2017: 652). Och vidare: 

Varje övergrepp på en medmänniska är också ett övergrepp på Gud. Gud låter det inte bara gå förbi 

och han utmäter en dom, sätter en gräns, så ingen stat, hur mäktig den än är, ska tro att man kan göra 

vad man vill (Halldorf 2017: 668). Gud lider med den som utsätts för lidande, det går rakt in i Guds 

hjärta, det är även Guds förluster (Halldorf 2017: 763). 

 

2.12.1.4 Tre bärande övertygelser angående Gud kännetecknar Jeremia 

Guds närvaro kan inte begränsas till en speciell plats, för det andra Gud är historiens Gud och för det 

tredje det går an, det är väsentligt, att förtrösta på Guds trofasthet. Dessa tre bärande övertygelser bär 

upp hela framställningen i Jeremias bok. (Halldorf 2017: 13, 424ff). Halldorfs form av spiritualitet 
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påverkas och formas sålunda mycket av den form av gudsbild som han menar sig upptäcka i studiet 

av profetboken. 

 

2.12.1.5 Samhällskritik 

Genomgående i hela Jeremias bok finns även en bitsk och bitande samhällskritik. Den är viktig att 

beakta vid studiet av frågeställningar kring spiritualitet. Gud och världen är intrasslade i varandra, 

vilket belyses i följande citat: 

En kristen tro som inte uppfattar förstörelsen av miljön och naturen som ett problem är en 

självmotsägelse. Vår planets ekologiska kollaps skildrad med apokalyptiska drag i film och litteratur, 

kan ges olika förklaringar. Är den djupaste orsaken till klimatförändringar, smältande glaciärer och brist 

på vatten för otaliga människor, att världen helt enkelt håller på att konsumeras till döds. Frågan ställs 

på sin spets: Hur kan vi leva våra liv på ett sätt som inte leder till förödelse och död för den värld vi är 

en del av som Gud skapat, som han älskar och som han har försonat genom Kristus. (Halldorf 2017: 

540f) 

Konturer av en spiritualitet, präglad av ekologisk medvetenhet i närhet till samtiden, och av en form 

av skapelsetro med upprinnelse bland annat från ett studium av profeterna i Gamla testamentet, blir 

en del av Halldorfs spiritualitet. Vidare kan konstateras att gudsbilden hos Jeremia, som Halldorf 

tolkar den, kan tolkas som att de rymmer spänningar. En spiritualitet som, med hjälp bland annat av 

Jeremias profetbok, laddas med inslag som inte logiskt går att lägga tillrätta i ett system. 

 

2.12.1.6 Om kyrkan 

Kyrkan som det nya Eden, har Halldorf tidigare påmint sina läsare om. Möjligen kan en liten nyans 

ha fått utrymme i texten, som innebär bland annat en större betoning på jorden, sociala problem och 

ekologiska utmaningar. Några korta påståenden om kyrkans kallelse kan bestyrka analys och 

iakttagelse: 

Hennes kallelse är inte att fly upp på ett berg eller ut i öknen för att invänta världens undergång. Kyrkans 

uppdrag istället innebär att med sitt liv vittna om Guds rike. Att ta ansvar för hela skapelsen och vänta 

på Kristi ankomst. Kyrkans vision är stor, hon är ju den nya mänskligheten. (Halldorf 2017: 244f) 

En eskatologisk spänning, med bäring på två påståenden som kan sammanföras behöver blottläggas. 

I gudstjänsten firar kyrkan minnet av Kristi återkomst, samtidigt som hon på jorden möter kallelsen 

att vänta på Kristi återkomst. Två tidsaspekter; en eskatologisk och en jordisk beskrivs och möts. En 

viss ekologisk, jordisk, betoning gällande spiritualiteten alltså, som dock inte raderar ut tidigare emfas 

på vikten av att gå ut i öknen, som innebär en betoning på ökenväckelsens 300–400-tal. Halldorfs 

spiritualitet förändras inte, men nya nyanser ges ett visst utrymme. En slags paradoxens spiritualitet 

träder fram i Halldorfs texter. 
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2.12.1.7 Om Profeternas bidrag 

Boken är ett studium både av profeten Jeremia och övriga profeter i gamla testamentet. Vilket bidrag 

ger då profetismen och vad innebär den för den spiritualitet som undersöks? Några notiser kan kort 

sammanfatta profeternas bidrag: 

Profeter säger nej: till krig, exploatering, till välstånd på andras bekostnad och nej till fattigdom. 

Profeterna håller samman Gud och världshändelserna (Halldorf 2017: 407). Profeterna talar inte 

främst om framtiden, men analyserar sin samtid, så att vi kan analysera vår tid och förstå innebörden 

av våra handlingar (Halldorf 2017: 735). Profeterna delar vidare Guds lidelse för allt levande 

(Halldorf 2017: 748). 

All sann profetia vare sig den vräker omkull eller bygger upp är ett genljud av denna utsaga. Hesed, 

mispat, sedaga. Ömhet, rättvisa, rättfärdighet. När profeten intervenerar, som förebedjare och budbärare, 

händer därför något i förhållande mellan Gud och världen. Profeten hindrar Gud från att ge upp om 

människan. Och människan från att ge upp om Gud. (Halldorf 2017 766) 

(jfr ett liknande holistiskt perspektiv utifrån ett pentekostalt perspektiv, med bäring på Anden, 

skapelsen, miljön, frälsningen, eskatologin, i boken Teologi för hela skapelsen Institutet för 

pentekostala studier Alvik 2017.). Olika ingångar alltså för Halldorf och i boken Teologi för hela 

skapelsen, från en rad frikyrkliga teologer, vilka delar liknande holistiska perspektiv som Halldorf 

avser belysa i sin läsning av profeten Jeremia).  

 

2.12.1.8 Om lag och nåd 

Halldorf menar att kristna missförstått relationen lag och nåd i första förbundet i relation till det som 

sedan kommer genom Jesus, det nya förbundet. Så tänker Halldorf: Vi får varken frigöra nåden från 

förpliktelser eller reducera förbundet till ren och skär lag. När man kallar judendom för legalism är 

det en karikatyr. Förbundet på Sinai är ju ett kärleksförbund, mellan Herren och folket. Även juden 

vet om att inte reducera lagen till bokstav. Jeremia förebådar det nya förbundet: lagen skriven i 

människors hjärtan. I Jesus genom Anden fullbordas lagen. (Halldorf 2017: 456–460) 

Konturer av en spiritualitet som tillämpar ett holistiskt perspektiv på tillvaron blir synliga 

genom närläsning av profeten Jeremia och även övriga profeter i första förbundets skrifter. 

 

2.12.1.9 Läsningen väcker frågor 

 I vilken mening, om någon, är profetismen i GT, specifikt Jeremias bok, en etisk källa för kristen 

interpretation och konkret tillämpning på vår tids utmaningar? På vilket sätt i så fall? Hur kan 

argumenten, för eller emot, gällande texter i GT föras? Finns det kriterier för att bedöma det etiska 

bidrag som Jeremia ger i relation till den etiska undervisningen i NT? Håller gudsbilden samman i 

brottningen mellan Guds kärlek och Guds vrede (jfr Nordin 1999)? Finns en eskatologisk spänning 
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mellan ett påstående om att fira minnet av Kristi återkomst å ena sidan och å den andra kyrkans 

uppgift att invänta Kristi återkomst? Hur förhåller sig i så fall en gudstjänstens spiritualitet till 

ekologisk och jordisk spiritualitet? 

 

2.12.2 Handlingsmönster 

2.12.2.1 Vem är profet? 

En grundfråga är; vem är profet, hur skiljer man ut, om det går, en äkta profet mot en falsk? Halldorfs 

svar på den frågan borde ge kontur åt den spiritualitet han formar och påverkas utav via Jeremias 

profetbok och genom studiet av profetismen i Gamla testamentet. Ett kort referat av Halldorfs 

tankegångar ger följande resultat: 

Yttre fenomen som extas håller inte som kriterium för en äkta profet. Det stora profeterna är 

alltid vid sina sinnens fulla bruk. Uppriktighet gäller inte heller som avgörande kriterium. En ofrivillig 

profet håller mer än om det är profetens egen vilja som gäller att vara en profet. Det kan finnas dolda 

motiv som styr någon med anspråk på att vilja vara en profet. Det finns egentligen inga objektiva 

kriterier att gå efter. Feel-good budskap leder fel. Inte heller framgång avgör autenticitet eller inte. 

En äkta och sann profet bör vara lik Mose och bland annat ständigt leda folket in i kärleksförbundet 

med Gud i trohet mot det första budet, och profetior måste uppfyllas, för att bedömas vara äkta. 

Profetians teologiska halt och profetens integritet är även avgörande vid prövningen av om det är en 

äkta profet eller inte, som talat eller handlat. Det behöver ta tid att begrunda om budskapet är från 

Herren eller ej. Äkta profetia hänger sig inte åt spekulationer som de falska profeterna, enligt 

Halldorfs tolkning av Jeremia. (Halldorf 2017: 392–408) 

Halldorf hänvisar vidare till bibelord i detta avsnitt: Jer 23:28b; 6:14; 8:11; Hosea 9:7; Nehemja 

9:26; 5 Mos 13:1–5; 18:22; Jer 28:7–9; Mika 3:5). Två citat belyser Halldorfs tolkning: 

Något av det mest avgörande - och det är särskilt påfallande i studiet av Jeremia- är att profeten i sin 

kontakt med Gud aldrig avsäger sig sitt förstånd, sitt omdöme eller sin förmåga att reflektera. Här går 

skiljelinjen mellan Jeremia och de hovlojala profeterna i Jerusalem som ränner vid hovet men tagit 

moralisk semester. (Halldorf 2017: 404) 

Hos dessa profeter hörs ingen kritik av religiösa kotterier och politiska maktspel, inga korrektiv och 

maningar till omvändelse. Vi hör dem aldrig sjunga ut om sociala missförhållanden. Och det är kanske 

inte så underligt. Vem vill riskera sitt arvode. (Halldorf 2017: 407) 

 

2.12.2.2 Profetisk spiritualitet 

En profetisk spiritualitet får konturer och Halldorfs inkännande, kanske själsfrändskap hos Halldorf, 

med vissa delar av den skarpa profil profeten Jeremia gestaltar, oavsett om man har närhet eller 

distans till honom, blir en del i Halldorfs spiritualitet. De antal sidor som Halldorf ägnar åt att resonera 
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kring vem som är äkta profet eller inte, ger oss också en fingervisning vartåt hans spiritualitet går och 

att angelägenheten finns där. 

 

2.12.2.3 Kallelsen 

Kallelsen och överlåtelsen hör samman. Den är inget val, Jeremia är utvald av Herren innan han är 

född och han ställs alltså inför ett fullbordat faktum. Gud kände honom innerligt och ytterst nära i 

utväljandet. Därmed blir han Guds förtrogne. (Halldorf 2017: 75–79) 

Kallelsens kärva sida för Jeremia är bland annat ensamhet, inte minst genom det celibatära liv 

han lever. Profeten är invigd åt Gud, helgad och avskild för honom. Avskild och universell är inte 

motsatser, men hör samman i Jeremias kallelse, hävdar Halldorf. En kallelsens spiritualitet visar sina 

drag hos Halldorf. Kallelse och betoning på jorden hör ihop hos Jeremia. Ett för Jeremia specifikt 

bidrag bland profeterna är metaforiken kring den verklighet som Halldorf kallar att jorden sörjer i en 

ekologisk kris. Sambandet mellan människors brott mot varandra och bortvändheten från Gud, 

interagerar med brott mot naturen och skapelsen och allt hänger ihop. Den ekologiska synden visar 

sig enligt Halldorf dels genom texter från Jeremia och andra profettexter, och dels via forskare och 

teologer. Den ortodoxe ledaren Bartholomeos och påve Franciskus har Halldorf tagit vara på när det 

gäller deras ekologiska perspektiv. Inför våra ekologiska synder blir naturen Guds allierad mot 

människan. Vi måste mana till omvändelse, påstår Halldorf inför den ekologiska synden. (Halldorf 

2017: 236–244) 

En spiritualitet och teologi som rör sig med idéer och en andlighet oberoende av skapelsen, naturen, 

jorden och platsen avlägsnar sig från biblisk mark. Den upphör att vara kristen. (Halldorf 2017: 247) 

I relation till det citatet väcks frågan: hur ser den äldre Halldorf på den yngre Halldorf med sina alster 

från 1980-talet? Var den yngre Halldorfs spiritualitet inte kristen, eftersom de moment saknas som 

nu uppträder i Jeremiaboken? Det ekologiskt präglade inslaget hos Halldorf är helt nytt i relation till 

de tidigare texterna hos Halldorf. 

Några konturer av en ekologisk spiritualitet, utifrån närläsning av profeterna i Gamla 

testamentet kan konstateras hos Halldorf. Däremot ger Halldorf få, om ens några konkreta exempel 

på vad en omvändelse från den ekologiska synden i så fall skulle innebära. Han anger mer ett slags 

övergripande perspektiv. 

 

2.12.2.4 Om Klagovisorna som en bön 

Genom läsning av Klagovisorna i Bibeln, visar Halldorf en annan gestalt av spiritualitet: Det handlar 

om betydelsen av att klaga, som en form av bön. Att få möjligheter att frilägga sin smärta, sina 

förluster, blottlägga vreden, besvikelsen och att inte fly. Genom den öppna, nakna klagan, öppnas en 

väg som kan leda till befrielse. Halldorf gisslar den rika världens förnekelsekultur, alla sätt att fly från 
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verkligheten. Istället borde denna juvel tas till vara. Kyrkan får bruka Klagovisorna som en bön, säga 

som det är, även om Gud verkar ha blivit en fiende. Så uppfattar Halldorf deras ton i Klagovisorna 

som blir en bön i själens natt. Även om vi inte är där i smärtan, kan vi gå in i andras nöd, tänker 

Halldorf. Klagovisorna bör därför ha en plats i kyrkans liturgiska liv. Självklart i Stilla veckan, men 

även i andra tider, med litanior som öppnar rum för klagan som bön. Ur och genom klagan öppnas en 

hoppets port. (Halldorf 2017: 706–731) Utblottelsen blir därför, enligt Halldorf, en fortsättning av att 

be med Klagovisorna, som innebär en spiritualitet som rymmer klagan, bön och begäran (Halldorf 

2017: 321ff). 

 

2.12.2.5 Om social orätt 

Halldorf uppmärksammar även den sociala orätten och behov av rätt och rättfärdighet i Jeremias 

uppdrag och förkunnelse. Halldorf beskriver detta tydligare än i någon tidigare skrift. Omsorgen om, 

rätten för den fattige, änkan, den faderlöse och invandraren lyfts fram tydligt hos Jeremia via Halldorf. 

En avgörande kvartett, som Halldorf hämtar fram ur Jeremias bok. Det är att känna Gud. (Halldorf 

2017: 321ff) Med anspelning på offer av barn till Molok, brännmärker Halldorf vår tid på följande 

sätt: 

Vår egen tids altaren är visserligen mer kultiverade. Men girighetens och konsumismens eldar förtär 

lika hjärtlöst som baalsgudarna. För att inte tala om de oräkneliga barn som offras till krigets gudar. 

(Halldorf 2017: 170) 

Redan innan Marx analys av samhällsklasserna har profeterna i israel kritiserat hur religionen används 

för att legitimera den styrande klassen i samhället. Ingen ska behöva tveka på vilkens sida Gud står. Den 

sårbara triaden i Deuteronomium blir hos profeterna en kvartett; främlingen, den fattige, änkan och den 

faderlöse. (Halldorf 2017: 296) 

 

2.12.2.6 Olika handlingsmönster 

Några handlingsmönster nämns: askes, andlig läsning, (lectio divina), dopet i vatten, bön och 

gudstjänst. (Halldorf 2017: 217ff, 252f, 374ff, 425ff, 525ff) 

 

2.12.2.7 Om celibat 

Celibat är en form av livsval, ett uppdrag och Jeremias celibatära liv blir ett slags profetiskt tecken 

inför folket. Ett förebud om en framtida kommande katastrof i folkets historia. (Halldorf 2017: 329f) 

 

2.12.2.8 Om liturgiska kläder 

Halldorf ger en kort kommentar om klädseln i gudstjänsten: 

Även dem som medvetet klär sig slarvigt säger något med sin klädsel. Utsidan talar om insidan. När 

liturgiska kläder används i gudstjänsten är det en uppmaning till oss att ikläda oss Kristus. Eftersom 
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gudstjänsten riktar sig till hela människan, inte bara till hörseln, saknar det inte betydelse hur de som 

leder gudstjänsten är klädda. Det ovårdade och stillösa ger motsägelsefulla signaler i ett sammanhang 

som förkunnar himmelrikets skönhet. Den vita dräkten, alban, blev tidigt i kyrkan det klädesplagg som 

symboliserade renheten som tagits emot i dopet. Samtidigt var det en påminnelse om den kristna 

kallelsen att leva heligt. Budskapet förmedlades genom ord och kläder. (Halldorf 2017: 373) 

Vad innebär denna text i relation till, när nästan alla, av hans kolleger inom Pingströrelsen i Sverige, 

vanligtvis inte brukar liturgiska kläder? Är de inte iklädda Kristus? Vilken form av spiritualitet 

gestaltas med eller utan liturgiska kläder i gudstjänster? I hela den samlade produktionen är det endast 

här som Halldorf skriver om liturgiska kläder i gudstjänsten. Liturgiska kläder är en del i den 

spiritualitet Halldorf gestaltar. 

 

2.12.3 Grundhållningar 

Nyckelord angående Jeremia som person kan kort sammanfattas; inte underdånig, djärv, dissident 

(Halldorf 2017: 64, 343, 431). I vilken grad kan Halldorf, genom sin beskrivning av Jeremia, erfara 

någon form av själsfrändskap med profeten? 

Några vanligt förekommande grundhållningar hos Halldorf, som han även tidigare skrivit om 

kan vara följande: Vikten av stillhet, lydnad, vaksamhet och tillit, (Se t.ex. Halldorf 2017: 158, 321, 

406, 429). De kan ses som byggstenar till en form av spiritualitet. 

En för Halldorf angelägen grundhållning, förmedlat genom studiet av profeten Jeremia, är en 

lyssnande hållning. Den relateras både till dialogen mellan människor och att aktivt lyssna, vid 

läsning av Bibeln. 

Två citat fångar upp inriktningen: 

En genuint lyssnande livshållning utmanar inte bara en av samtidens mest befästa föreställningar, idén 

om den autonoma människan, som är sin egen historias författare och själv alltid har sista ordet. 

(Halldorf 2017: 49) 

Det innebär att vi avstår från att sortera bland det vi läser i Bibeln och även gör oss mödan att lyssna till 

det som kan kännas främmande och krävande. Varje framsteg på trons väg är en frukt av lyssnandet till 

Guds röst. (Halldorf 2017: 492) 

 

2.12.4 Kort sammanfattning 

Halldorfs bok om profeten Jeremia avviker stort i relation till hans övriga böcker. En i stor 

utsträckning politisk bok präglar Halldorfs spiritualitet. Texten beskriver starka spänningar, 

teologiska bråddjup, i brottningen med Guds kärlek och Guds vrede. Halldorfs spiritualitet tänjer på 

gränser. Gudsbilden rymmer starka spänningar mellan kärlek och vrede, som beskrivs som Guds sorg, 

som hans omsorg och klagan. Här kommer läsning av Klagovisorna och erfarenheten av kenosis in 
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som viktiga bidrag, som formar Halldorfs spiritualitet. Relationen mellan Jeremia och Gud, mellan 

folket och dess Gud, rymmer en existentiell spänning, som Halldorf tar in i sin form av spiritualitet. 

En ekologisk färgning finner ett rum gällande Halldorfs spiritualitet och hans spiritualitet visar 

en strävan efter ekologisk harmoni utifrån tolkningen av boken om Jeremia. En spiritualitet som 

brottas med frågor och situationer kring social rättvisa i relation till Guds medlidande och vrede. 

Halldorfs spiritualitet, som den speglas i hans text, har inslag dels från den egna samtidens ekologiska 

problematik och dels från kanonisk skrift med 2600 år på nacken. Halldorfs spiritualitet hämtar sin 

näring från historien och präglas i sin profil av samtidens brottning med klimatkriser och sociala 

orättvisor. 

 

2.13 Att älska sin nästas kyrka som sin egen 

2.13.1 Vart går Enhetens väg, vilka går den? 

Samma år som Påven Franciskus besöker Sverige, ett år innan Romerska Katolska Kyrkan och 

Lutherska Världsförbundet ger ut boken Från konflikt till gemenskap, utkommer Peter Halldorfs 

Manifest för kristen enhet (2016). Den analyseras här. 

Ett manifest är, enligt en vanlig definition en slags Programförklaring för den egna åsikten och 

den egna ideologiska inriktningen. Det mest kända är Det Kommunistiska manifestet från 1848. På 

grund av genren uppstår frågor kring många påståenden. Bland annat på grund av de få sidor som 

ägnas åt ämnet 73 sidor. 

Halldorfs bok har två delar: Manifest för kristen enhet och ekumeniskt perspektiv på 

Petrusämbetet. Fyra faktorer skall studeras och analyseras: läror, handlingsmönster, grundhållningar 

och influenser, dvs. personer och företeelser som Halldorf hänvisar till i sitt Manifest. Avsikten är att 

studera och analysera den form av spiritualitet boken återspeglar, så att enhetens spiritualitet möjligen 

blir tydligare. 

 

2.13.2 Läror 

Några notiser om ekumenikens teologi: 

Ekumenik kan definieras på olika sätt. Tre former nämns kort: tidens, rummets och existentiell 

ekumenik. Eller; på grundval av två tusen år av kristen tro, det är den officiella ekumeniken, vidare 

på grundval av gemensam bön och aktioner. Och för det tredje på grundval av existentiella 

utmaningar i den egna tiden. Halldorf ansluter sig till Matta- al-Miskin:  
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Vi måste börja leva tillsammans i trons enda och innersta väsen, innan vi kan enas om innehållet. 

(Halldorf 2016 a: 6) 

Halldorf lyfter fram Den stora kristna Traditionen den definieras: som en grund för sin analys av 

ekumeniken och dess uppgift: 

Den består av Andens livgivande ström under tvåtusen år av kristen historia. Den traderas i kyrkans 

samlade erfarenhet av andligt liv sedan apostlarnas dagar. Traditionen är inget tillägg till Bibeln, inte 

heller går den utöver denna men utgör inkarnationen av Skriften i kyrkans liv. Traditionen är garanten 

för en kristendom som bevarar förbindelsen med sina rötter. Den ger det perspektiv som gör risken för 

självhävdelse något mindre: vi var inte först, har inte hunnit längst eller förstått mest. (Halldorf 2016 

a:6) 

Analysens uppgift är att söka förstå den specifika spiritualitetsprofil som Halldorfs text synes ge 

gestalt åt. 

Halldorf skriver om kyrkans tvåtusen år, som är Traditionen och tidigare har han landat i det 

första årtusendet, innan brytningen mellan Öst- och Västkyrkan., som enhetens grund (Halldorf 2007: 

5). Halldorfs upptäckt av det som ägt rum efter det första årtusendet är viktigt att ta vara på i relation 

till hans spiritualitet. 

 

2.13.2.1 Om Petrusämbetet 

Andra delen av Manifestet söker sig Halldorf, med hjälp av den ortodoxe teologen Olivier Clèment, 

fram mot att vilja ge ett ekumeniskt perspektiv på Petrusämbetet. Inga explicita hänvisningar ges i 

Halldorfs text. Både historiska och bibelteologiska argument för ett Petrusämbete förs fram via några 

korta notiser: Biskoparnas roll i tidiga kyrkan, i tider av turbulens och strider är att värna kyrkans 

enhet. Rom och andra platser nämns som viktiga biskopssäten. Rom är särskilt viktigt, dels på grund 

av den ledande roll man uppfattar att lärjungen Petrus hade, enligt texterna, dels att Petrus och Paulus 

led martyrdöden i Rom. Petrus betraktas som urtypen för det institutionella ledarskapet i kyrkan, 

medan Paulus blir symbolen för det karismatiska ledarskapet. (Halldorf 2016 a.: 64f) 

Vad innebär det att Jesus kallar Petrus för klippan? Är det Petrus tro och bekännelse? Olika 

bedömningar görs i historien och nutid. Varje biskop sitter egentligen på Petrus stol (Halldorf 2016 

a.: 67). 

Roms biskop kallas Guds tjänares tjänare, är därmed enhetens tjänare. (Halldorf 2016.a:.69) 

(Jfr sidan 28 där Halldorf skriver om Jesus väg med påståendet: "han är mitt ibland oss som Guds 

tjänares tjänare.") En tolkning av detta påstående skulle kunna vara: Jesus är mitt ibland sin kyrka, 

han är som Guds tjänares tjänare, dvs. som är Roms biskop, det är påven, som ju betraktas av romerska 

katolska kyrkan som Jesu ställföreträdare.) Ansluter sig därmed Halldorf till den tolkningen? 

Påståendena kommer abrupt, behöver granskas. Halldorf frågar vidare: 

Kan vi enas om att Petrus fick en särskild kallelse av Jesus? Kan vi också vara överens om att detta 

uppdrag i en mening gäller varje föreståndare och biskop i kyrkan eftersom varje församling är ett utryck 
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för kyrkan i dess fullhet? Och att dennes uppdrag ytterst är att med sitt liv bevara enheten omkring 

Kristus, i den lokala församlingen såväl som i gemenskapen mellan kyrkorna? Något som bara kan 

fullföljas av kärlek till Kristus. I så fall finns en möjlig utgångspunkt för talet om ett Petrusämbete på 

gemensam kristen grund. Men sedan blir det svårare. Om någon biskop- eller kyrka - på ett unikt sätt 

menar sig vara innehavare av detta ämbete återstår för denna att visa det. Denne biskop måste i så fall 

ta det största ansvaret för kyrkans enhet genom att själv, i Jesu och apostlarnas efterföljd, lägga ned sitt 

liv för sina bröder. Allt i enlighet med Jesu ord till Petrus ”Älskar du mig mer än de andra gör”? (Halldorf 

2016 a.: 74) 

 

2.13.2.2 Pethrus med ett Petrusämbete? 

Pingstledaren Lewi Pethrus hade nog ett Petrusämbete, anser Halldorf, i enhetens och 

sammanhållningens tecken och med innebörden till person och charisma. Om nu inte orden, påve etc. 

haft en negativ laddning, för pingstvänner, skulle termen påve, fader vara en lämplig beteckning för 

Pingstledaren (Halldorf 2016 a.: 75f). Ett överordnat filter, enheten, styr Halldorfs frågor och tentativa 

påståenden om Lewi Pethrus i relation till frågan om Petrusämbetet. 

 

2.13.3 Handlingsmönster 

Frågan om kristen enhet är ytterst angelägen, som Halldorfs Manifest pläderar för. Hur ska den då 

uppnås? Hur kan, bör, en gemenskap, en enhet med Roms biskop upprättas? 

Halldorf vänder sig till sitt eget sammanhang och till den lutherska kyrkofamiljen, som han 

benämner det lutherska, det reformatoriska, och det frikyrkliga projektet.  

Varje sådan förnyelserörelse har som mål att göra sig själv överflödig. (Halldorf 2016 a.:23) citat  

Fast, egentligen, anser Halldorf ska vi inte tänka att de ska upphöra. Utifrån en radikal 

omvärdering av det reformatoriska projektet och det frikyrkliga projektet ställer Halldorf frågan: hur 

skall detta profetiska arv tjäna enheten och kyrkans katolicitet? De äldre kyrkorna behöver erkänna 

detta profetiska arv (Halldorf 2016.a: 27ff). En del av kristenheten, som ska ge sitt profetiska arv, 

kallas alltså projekt, medan å andra sidan finns kyrkan och kyrkor. 

 

2.13.3.1 Inte genom konversion 

Vägen till enhet går inte genom konversion, snarare via en konvergens. Det gäller också att troget 

stanna kvar där man är och verka för kristen enhet (Halldorf 2016 a.: 28). 

Ett konkret exempel på möjlig antydan, av flera alternativ, om framtida ekumenik kan studeras 

i Halldorfs korta beskrivning av sitt möte med Påve Franciskus, som äger rum tillsammans med en 

grupp i Rom. 

 Påven fäller orden: ”We must walk together” och Halldorf instämmer (Halldorf 2016 a.: 49–

51). 
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Vilka är ”we”? Vad innebär gemensam vandring? Vart bör den gå? Halldorf är vid det tillfället 

fortfarande Preses vid Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka- Säby. För vilka talar han? Den korta 

texten lämnar oss med frågorna obesvarade. Oavsett vilka svar som kan vara rimliga, är enhet och 

kristen ekumenik för Halldorf en ytterst angelägen del i den spiritualitet han vill gestalta. Det kommer 

till uttryck genom intensiva frågor, och djärva, för en del läsare, möjligen provocerande påståenden. 

Det ligger inte inom uppsatsen intention och uppgift att diskutera kyrkohistoriska 

frågeställningar omkring Luther, reformationen, frikyrklighetens och Pingströrelsens historiska 

framväxt och dess specifika identitet. En tydlig enhetens spiritualitet blir däremot synlig i Halldorfs 

text. Halldorfs enhetssträvan blir överordnad och fungerar som ett filter vid hans beskrivning av 

historiska verkligheter som till exempel lutherdomens historiska kontext och den frikyrkliga 

historien. 

 

2.13.4 Grundhållningar 

2.13.4.1 Nej till konversion 

Halldorf ifrågasätter, som vi sett, konversion, i relation till kategorin grundhållningar, som en väg till 

kristen enhet. Däremot kan enskilda finna sitt hem i en annan kyrka. Var trogen din egen församling, 

där du står, är mottot (Halldorf 2016a.: 34, 42). 

 

2.13.4.2 Om att lyssna 

Finns det förutsättningslöst lyssnande? Eller låser prestige och liknande attityder oss när möten och 

samtal äger rum med den andre. Eftersom det är angeläget för Halldorf att uppnå kristen enhet 

(Halldorf 2016 a.: 42), rekommenderar han några grundhållningar: 

 

1: Att överlåta sig åt den stora Traditionen. (Halldorf 2016a: 27) 

2: Att kombinera öppenhet och trohet. (Halldorf 2016a.: 44) 

 

2.13.5 Influenser från olika källor 

Manifestet om kristen Enhet är tät prosa. Mycket ska sägas, med många vinklingar. Risken finns att 

en uttolkare inte alltid finner en exakt förståelse och interpretation. 

 

2.13.5.1 Enhetens tecken 

Genom studium av Halldorfs eget urval av personer och rörelser som han kallar enhetens tecken ges 

en möjlighet att försöka ringa in och beskriva den form av spiritualitet Halldorf pläderar för. Genom 
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att utgå från Halldorfs beteckning av dem som enhetens tecken, borde analysen kunna blottlägga vissa 

konturer av en spiritualitet som ser kristen enhet som ett överordnat värde. Vilka är dessa personer 

och rörelser, vad står de för? Ett medvetet urval i uppsatsens presentation äger rum, eftersom Halldorf 

själv ger olika utrymme till skilda personer och rörelser. 

Olivier Clèment är ortodox teolog, vars bok You are Peter, Halldorf utgår från, när han söker 

en gemensam ekumenisk grund för ett Petrusämbete. Inga hänvisningar, explicit, görs till denna bok. 

Troligen är inriktningen bakom framställningen hos Clèment vägledande för Halldorfs text. En annan 

är Williams Seymour, grundare av en fri Pingstförsamling i Los Angeles och räknas som en av den 

internationella pentekostalismens pionjärer (Engholm 2010; Halldorf 2016a.: 12f). Engholm gör en 

annan bedömning än Halldorf gällande Seymours enhetsvision, som överskred rasgränser i ett 

segregerat samhälle mellan afro-amerikaner och vita, när Anden verkade på många människor. Någon 

enhet för hela kyrkan, som Halldorf uppfattar det, torde inte Seymour hysa: så tolkar Engholm 

historien: ”Azusas ekumeniska vision, även om ordet är anakronistiskt i sammanhanget, 

sammanfattas bäst som enhet mellan samfundsfria pentekostala friförsamlingar, inte en gemenskap 

mellan samfund eller en vision om ett enat kyrkosamfund” (Engholm 2010: 104). 

Oavsett skilda bedömningar, mellan Halldorf och Engholm, står det ändå klart, utifrån helheten 

och en tydlig inriktning av Manifestet, att Halldorfs spiritualitet rymmer stark längtan efter kristen 

enhet. Enhetsmotivet blir därmed överordnad, styrande och vägledande för Halldorf i relation till hans 

tolkning av historiska skeenden. En tredje person som Halldorf betecknar som enhetens tecken är 

Maria Gabriella Saghedda. Halldorf ger ut sitt enhetsmanifest på hennes Minnesdag. Hon föddes 

1915, växte upp i en fattig familj i Italien. och gick in i ett kloster och ägnade stor del av sin tid att be 

för kristen enhet. Därför beskriver Halldorf henne som en förebild för just enheten. Saghedda dör vid 

25 års ålder, och Saligförklaras av Johannes Paulus II 1983 (Halldorf 2016a.: 14f). En fjärde person 

i sammanhanget är Chiara Lubic, grundare av Focolarerörelsen (Halldorf 2016a.:15ff). Den har siktet 

inställt på dialog: på olika sätt: inom den egna kyrkan, inom den ekumeniska dialogen mellan olika 

kyrkor, mellan dem som tillhör olika religioner samt med dem som inte bekänner någon religiös tro. 

En sann dialog enligt Focolarerörelsen kännetecknas av: trohet mot den egna identiteten, vittnesbörd 

om den egna tron och öppenhet och respekt för den andres övertygelse (Focolares Hemsida, 

www.focolare.se). 

 

2.13.5.2 Kritik av officiell ekumenik 

Det finns en viss kritik hos Halldorf i relation till den organiserade officiella ekumeniken: 

Den officiella ekumeniken tycks ha svårt att nå längre än till artiga samtal och till intet förpliktande 

dokument. Men under ytan finns en underström som växer sig allt starkare. Här förenas människor i en 

undergroundrörelse där man inte talar så mycket om "den kristna enheten" som om den vore ett projekt 

att förverkliga. Man talar snarare om enheten i Kristus. Framför allt smakar man denna enhet. Eller som 
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den koptiske klosterfadern och enhetsvisionären Matta-al- Miskin uttryckte det: Vi måste börja leva 

tillsammans i trons enda och innersta väsen innan vi kan enas om innehållet. Men även för fader Matta 

är det självklart att enheten måste få synliga uttryck. (Halldorf 2016a.: 21) 

En femte person som enhetens tecken, enligt Halldorf, är Matta-al- Miskin. Han föddes i september 

1919 och gick in i ett koptiskt kloster vid 30 års ålder. Han blev en kontroversiell skribent, och han 

exkommuniceras 1960, men fortsätter sitt omfattande skriftställarskap. Han bygger upp 

Makariosklostret i Egypten. och hans skrift om Enhet finns på svenska: Enhet ger liv (översatt från 

arabiskan av Samuel Rubenson, som även skrivit en introduktion. En efterskrift ges av Gunnel 

Vallquist Silentium 2000, som ägs av makarna Halldorf) En sjätte representant som enhetens tecken 

är Lev Gillet, som går under namnet ”munken från Östkyrkan.” Han är en central person i Halldorfs 

spiritualitetsvärld. Dennes bok Busken som brann är ett angeläget bidrag in i enhetens kontext, enligt 

Halldorf. En sjunde person som enhetens tecken är Enzo Bianchi. Han är en central gestalt när det 

gäller att påverka och forma den spiritualitet som bär Halldorfs signum. Bianchi grundade ett kloster 

och en Kommunitet, som alltmer blivit en ekumeniskt inriktat plats och inspiration, nämligen Bose i 

norra Italien, och som blivit en mötesplats för kristna från olika länder och skilda konfessioner 

(Halldorf 2016a.: 28-34). Bianchi är vidare medlem av Vatikanens Ekumeniska Råd och av honom 

finns flera böcker översatta till svenska till exempel: Att be med Guds Ord och Ord av spiritualitet. 

Halldorf besöker ofta Bose, vilket visar dess betydelse för hans spiritualitet. En åttonde gestalt som 

enhetens tecken möter vi i Isak Syriern, som också nämns i Manifestet (Halldorf 2016: a.35ff.). Han 

presenteras som en ekumenisk förgrundsgestalt. (Halldorf 2016a: 36) Isak Syriern tillhörde den 

östkyrkliga traditionen från 500-talet. Hans bok Landet där tankarna funnit ro (översättning av 

Gunnel Vallquist och med Förord av Samuel Rubenson, Silentium 2001) En nionde person är en tysk 

katolsk biskop Klaus Hemmerle, som starkt pläderade för Guds Ord, utifrån ett katolskt perspektiv i 

sina ekumeniska kontakter. Han gestaltade en dubbel hållning, att se utifrån den andres perspektiv 

och samtidigt vara trogen sitt eget (Halldorf 2016a.: 43ff). En tionde gestalt som enheten tecken är 

Gunnel Vallquist, som föddes 1918 och dog 2016. En svensk författare med ett tidigt engagemang i 

ekumenik och kristen enhet. Vallquist konverterade som ung till katolska kyrkan och fick smak för 

den ortodoxa traditionen. Så småningom delar hon eukaristin i den miljön. Vallquist skrev en rad 

böcker, inte minst med stark iver för kristen enhet. Hennes Rapportböcker från 2:a Vatikankonciliet 

blev berömda. Dagbok från Rom. Vallquist var både trogen sin kyrka och utövade samtidigt skarp 

kritik mot det egna sammanhanget. Gunnell Vallquist skrev under många år artiklar i Tidskriften 

Pilgrim, där Peter Halldorf varit redaktör sedan starten 1994 (Halldorf 2016a.: 45ff). Hon valdes in 

som ledamot av Svenska Akademin 1982. 
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2.13.5.3 Olika projekt? 

Halldorf hänvisar till teologen Ola Tjorhom, som ställer frågan: Kan det lutherska projektet 

upprätthållas i dagens läge? Bör det alls upprätthållas (Halldorf 2016a.: 22)? Den norske teologen 

blev, enligt egen uppgift upptagen i den katolska kyrkans fulla gemenskap i januari 2003 (Tjorhom 

2005: 11). Inte osannolikt att hans ordval om det lutherska projektet i så fall färgats av den 

verkligheten i hans liv. 

 

2.13.5.4 Lewi Pethrus och Svenska kyrkan 

Varför vägrade Lewi Pethrus lämna Svenska kyrkan (Halldorf 2016a.:22)? Halldorf verkar tolka 

Pethrus ställningstagande som en del av ett ekumeniskt steg. Pethrus yttrande, ”Pingstväckelsen är en 

väckelserörelse inom Svenska kyrkan” blev offentligt i samband med att Stockholms nye biskop 

Manfred Björkqvist talade i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, inbjuden av Pethrus. Detta inträffade 

1946, innan den nya religionsfrihetslagstiftningen trädde i kraft 1952. Halldorf tolkar alltså Pethrus 

ord och ställningstagande inom ramen för frågor omkring kristen enhet. Senare forskning pekar även 

på Pethrus ambition om att skapa ett kristet Sverige, att stävja avkristningen och bevara vårt land med 

en kristen kultur. Lewi Pethrus sökte stöd för detta inom konservativa delar i Svenska kyrkan, som 

fortfarande var en statskyrka (Bergsten 2010: 123ff, 163ff; Sahlberg 1977: 129ff; Carlsson 2012: 

213ff; Pethrus 1954: 308ff, 313ff). Oavsett hur Pethrus ställningstagande bör eller kan tolkas, kan 

konstateras hur den spiritualitet som Halldorf önskar gestalta har ett tydligt enhetsmotiv. Det är 

enheten han vill driva på. Därmed blir det motivet ytterst angeläget i hans spiritualitet. Han läser 

Pethrus ställningstagande genom sitt filter, som är ivern för kristen enhet, som därmed bör tolkas 

utifrån ett spiritualitetsperspektiv. 

 

 

2.13.5.5 Är reformationen över? 

En annan fråga som Halldorf ställer är följande: Är reformationen över som Påve Franciskus påstår 

(Halldorf 2016a.: 22, 77)? Argumentet för att reformationen är över utgår från en tolkning av den 

Gemensamma Deklarationen mellan katoliker och Lutheraner med titeln att i allt bekänna Kristus, 

en gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran. Där presenteras en slags samsyn, i allt väsentligt, 

gällande läran om Rättfärdiggörelsen mellan dessa kyrkor. Samtidigt finns en del att i fortsättningen 

samtala om, med några svårigheter, som kvarstår, trots den gemensamma Deklarationen; 8 punkter 

nämns från romersk-katolskt håll (Hallonsten & Persson 2000:72–77). 

Sätts därmed ändå punkt för Reformationen (Halldorf 2016a. s: 77)? Oavsett hur hela 

Deklarationen tolkas finns en spiritualitet, som Halldorf vill gestalta med ett för honom ytterst 
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angeläget motiv: enheten i Kristus. Motivet finns där hela tiden, oavsett hur Halldorfs tolkning av 

olika yttranden äger rum. 

Några månader senare än Halldorfs Manifest (2016) kom ett gemensamt Dokument från 

katolska kyrkan och från Lutherska Världsförbundet: Från konflikt till gemenskap (Artos och Norma 

2016). Eftersom det ligger senare i tiden efter Halldorfs bok ingår den inte i det material som 

undersöks och analyseras och därmed har Halldorf ingen möjlighet att kommentera det i sin bok. 

 

2.13.6 Kort sammanfattning 

Enheten i Kristus ligger Halldorf varmt om hjärtat. Med stöd av en bok av en ortodox teolog, Olivier 

Clement, söker han finna en grund för ett Petrusämbete som en världsvid kristenhet kan erkänna. 

Halldorf är starkt kritisk till den officiella ekumeniken och han pläderar för en underground 

rörelse, som bärs upp av viktiga enhetens tecken. Halldorf ger exempel bland annat: Bianchi, ledare 

i klostret Bose, vidare Focolarerörelsen med Chiara Lubic, pingstpionjären William Seymour, och 

personer som Lev Gillet, Isak Syriern, Gunnel Vallquist med flera. 

Halldorfs möte med Påve Franciskus i Rom och dennes ord ”We must walk together” gjorde 

starkt intryck på Halldorf. 

Enhetens spiritualitet ges en egen prägel. Den kan sägas rymma både inslag från gemensamma 

kyrkan och från personer som påverkar underifrån. Rebellen Halldorfs enhetsspiritualitet bär spår av 

en strävan och vilja att leva med både den stora kristna Traditionen och med ett arv från ett profetiskt 

inslag, som kan ha några av sina rötter i Halldorfs egna pentekostala mylla. Ett 

undergroundperspektiv i Halldorfs spiritualitet som förenas med hemhörigheten i den stora kristna 

Traditionen och med mylla i det frikyrkliga projektet, vars signum enligt Halldorf är ett profetiskt 

arv, som gåva till den samlade kristenheten. Till viss del ryms vissa spänningar inom ramen för 

Halldorfs spiritualitet, framför allt i hans prioritering av ekumenik som en undergroundrörelse, 

simultant som har tydligt vill höra hemma inom hela den stora kristna Traditionen. 
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3 Sammanfattning 

Uppsatsen har sökt besvara tre forskningsfrågor: Hur ser Halldorfs spiritualitet ut? Har han påverkats 

av andra kristna traditioner och har spiritualiteten förändrats över tid? 

Den första frågan hör ihop med den tredje: Halldorfs spiritualitet har förändrats mer eller mindre 

över tid. Därför kan ingen enkel formel beskriva hans spiritualitet. Däremot kan 1980-talsböckernas 

spiritualitet sägas vara ett undantag i det hänseendet. Halldorfs spiritualitet under den tiden är relativt 

homogen. Den präglas av träning i bön och bibelläsning för att utrusta unga kristna i evangelisation. 

En närförväntan på Kristi återkomst och kamp mot det onda präglar den tidens spiritualitet hos 

Halldorf. Och en strävan efter helighet och andlig fördjupning är viktiga grundhållningar i Halldorfs 

spiritualitetsprofil i 1980-talsböckerna. 

 

h3.1 Uppsatsen uppgift och inriktning 

Uppsatsens uppgift har varit att närläsa, analysera och söka beskriva och förstå den spiritualitet som 

utformas i Peter Halldorfs egna böcker. Det innebär ett hermeneutiskt anslag, en angelägen 

tolkningsuppgift ingår i uppsatsen. En utmaning ligger även i det faktum att hans böcker inrymmer 

olika genrer under en längre tid. Texttolkning kräver sitt analytiska arbete. 

Uppsatsens inriktning är en kyrkohistoriskt inriktad studie, med ett kyrkovetenskapligt 

perspektiv. Därför har det varit angeläget att undersöka materialet kronologiskt från 1984 fram till år 

2019. En diakronisk metod har därmed använts. 

 För att analysera Halldorfs spiritualitet har tre olika kategorier brukats. Dessa kategorier har 

tidigare använts för att studera tidig form av fromhet inom Pingströrelsens spiritualitet. De tre 

faktorerna är läror, den dogmatiska aspekten i en spiritualitet, vidare handlingsmönster, som är den 

andra kategorin, de kallas ibland praktiker, det vill säga det som äger rum, det som görs i en 

spiritualitet. Den tredje kategorin är grundhållningar, som definieras som livsvaraktiga, grundmurade 

attityder av angeläget värde för dem som vill gestalta dem. 

Vid undersökningen uppstår behovet av nyanser i tolkningen av texterna och frågan om närhet 

och distans hos tolkaren blir aktuell på grund av olika nivåer av spiritualitet. 

Första nivån är själva händelsen, till exempel en gudstjänst. Den andra nivån handlar om 

Halldorfs närvaro, med alla hans preferenser, insikter, världsbild etc. Tredje nivån uppstår när 

Halldorf, med ett visst tidsspann, ger ut berättelsen i skriven tryckt text. Här sker även ett urval, 

medvetet och omedvetet. Den fjärde nivån uppstår vid studiet av hans text och slutligen den femte 

nivån, som blir uppsatsen. Förekomsten av dessa nivåer, som en utmaning angående metoden, bör 
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leda till ödmjukhet och nyfikenhet, vid studiet av spiritualitet, som kan uppfattas som ett undflyende 

fenomen. Ny forskning kan behöva ytterligare vässa, fördjupa och utveckla metoden. 

En annan metodisk utmaning behöver anmälas: Spiritualitetsfaktorerna brukas vid studiet av en 

skriven text, som dessutom är porös. En porös text innebär att den stannar upp, olika tolkningar 

uppstår. Det kräver inkänning, och skärpt analys. 

Min egen bakgrund finns i en liknande miljö och tradition som Halldorf, även om min 

erfarenhet i tid och rum skiljer sig från hans. Detta ser jag som en närhetstillgång. Distans söker 

undersökningen gestalta i ett sätt att arbeta analytiskt, via de tre faktorerna. Uppsatsens ledord har 

varit saklighet, analys, integritet. 

 

3.2 Om spiritualitet 

Spiritualitet är ett holistiskt begrepp där tre kategorier interagerar med varandra. Spiritualitet brukar 

beskrivas som det levda livet som Jesu lärjunge, i tro och efterföljelse, i en kristen kyrka och 

gemenskap. De senaste årtiondena har kännetecknats av ökande forskning i ämnet inte minst kring 

global pentekostalism och dess spiritualitet. Både svensk och utländsk forskning på området har 

använts. Forskare som Bridges-Johns (1998), Chan (1998; 2003; 2006), Härdelin (1993), Josefsson 

(2005), Martin (2015; 2016), Stävare (2008) med flera, som litteraturlistan visar har fördjupat och 

breddat insikten om spiritualitet och inte minst pentekostal spiritualitet. 

Uppsatsens studium är medvetet avgränsat. Studiet inriktas enbart på Halldorfs egna böcker. 

Motivering är att en sådan koncentration är nödvändig. Halldorfs böcker omfattar totalt mellan 5 och 

6 tusen tryckta boksidor, av skilda storlekar. 

 

3.2.1 Förändringar och kontinuitet, en kronologisk beskrivning av Halldorfs 

spiritualitet 

Har nu denna spiritualitet förändrats över tid? Enligt den forskningsfråga som ställts? Finns det 

personer och rörelser, olika kyrkotraditioners spiritualitet, som på olika sätt påverkat och format hans 

spiritualitet? Undersökningen visar tydligt att så är fallet. 

Men det är lättare att konstatera nya insikter och praktiker hos Halldorf än att exakt bedöma 

vad som kännetecknar kontinuiteten i hans spiritualitet. Kontinuitet i relation till Halldorfs 

spiritualitet kan till exemepl vara Bibeln och dess roll i helheten, vidare en växande öppenhet för 

olika kristna traditioners bidrag, och en hög värdering av det angelägna att stanna kvar i sin egen 

kyrka. Simultant visar texterna, ibland, skarp kritik av en spiritualitet som är främmande för Halldorf. 
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En kronologisk indelning börjar med att studiet av Halldorfs 1980-talsböcker. De kännetecknas 

av bibelcentrerad undervisning, primärt till unga vuxna i kristna församlingar. Hans texter betonar 

vikten av hängivet lärjungaskap, genom träning i bön och bibelläsning för att evangelisera. 

Spiritualiteten är främst aktivistiskt inriktad, där också kamp mot det onda, och en stark närförväntan 

på Jesu tillkommelse präglat Halldorfs spiritualitet. Även inriktning på det inre livet, att bli lik Jesus, 

att bli ensam med Gud, ryms i spiritualiteten i 1980-talets böcker. Träningen som ett 

handlingsmönster kan beskrivas som ett frö som möjligen bär framtiden inom sig, eftersom Halldorfs 

senare texter ofta betonar till exempel askes, fasta, retreater och tideböner och andra liknande 

praktiker. En övningskristendom, så kan Halldorfs tidiga spiritualitet beskrivas. En dragning mot 

högspänningsfromhet kan märkas ibland. En strävan efter dialog, vid andra tillfällen. En spiritualitet 

mellan två poler: hängivelse och önskan om dialog. 

I början av 1990-talet förändras fokus hos Halldorf. Nu söker han dialog med nutidsmänniskan, 

utanför kyrkan. Spiritualiteten vill skala av utanverk till en frontförkortning till evangelierna och 

Jesus Kristus. Halldorf önskar beskriva en mogen, reflekterande tro, som är på väg, en tro som inte 

är färdig. Denna typ av spiritualitet kommer tydligt fram i boken Dårarnas längtan från 1991. Dess 

bidrag till byggandet av en spiritualitet är speciell för den situation Halldorf står i och den inriktning 

den får. Nya influenser kommer så småningom, och redovisas mer senare i andra texter. Ökenfäder 

har upptäckts, troligen i början av 1990-talet. De börjar så sakta forma Halldorfs spiritualitet. 

1990-talet blir förändringens tid angående Halldorfs spiritualitet. Han börjar upptäcka, efter 

hand, andra kristna traditioner; Öknens fromhet och inte minst den kristna kyrkans historia 

tillsammans med växande egen erfarenhet av ortodoxa gudstjänster formar Halldorfs spiritualitet. 

Boken 21 Kyrkofäder visar Halldorfs intresse för historien. 

Förändringar och förskjutningar äger rum genom Halldorfs möten med nya människor och 

miljöer, och dessutom genom fysiska möten i olika gudstjänster och via den egna läsningen. 

Under 1980-talet har Bibeln en central plats i Halldorfs spiritualitets, som auktoritet, som källa 

för undersökning och som inspiration till ett heligt utgivande liv i ambition att vinna människor för 

kristen tro och att bekämpa, i bön, det onda. Under 1990-talet sker en förskjutning. Bibeln finns kvar, 

nu som en del inom den stora kristna Traditionen. Halldorf börjar ett grävande och sökande i den, och 

upptäcker framför allt den ortodoxa traditionen. I boken Doft av helgon (2007) landar Halldorf i den 

odelade kyrkan, som sträcker sig till år 1054, när öst och västkyrkan definitivt gick skilda vägar. Detta 

ger honom tillgång till läror och handlingsmönster från kyrkans breda Tradition Boken Manifest om 

kristen enhet (2016) vidgar Halldorfs perspektiv. Nu gäller hela kyrkans tid, den stora kristna 

Traditionen, som grund för enhet, tro och liv. Synen på Traditionen, med Bibel i den, är den mest 

avgörande förklaringsfaktorn till Halldorfs förändringar angående läror och handlingsmönster. 

Genom att omfamna den, ges han möjligheter att ta in, låta sig påverkas och formas, på ett helt annat 
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sätt än om han enbart hållit sig till Bibeln. Undersökningen kan sägas bekräfta att synen på 

Traditionen är huvudnyckeln till att förklara och förstå Halldorfs spiritualitetsvärld, specifikt gällande 

läror och handlingsmönster. 

Under 1990-talet och 2000-talet blir studiet av och påverkan från Kyrkofäder, den tidiga 

kyrkan, Ökenfäder, inte minst den ortodoxa traditionen, viktiga formande faktorer för Halldorfs 

spiritualitet. Och även väckelsegestalter som Hjalmar Ekström, Frank Mangs, och Emil Gustafson, 

som representerar den stilla kammaren, allvaret och hängivelsen på djupet, spelar en allt större roll 

för Halldorf. 

Halldorfs läsning av den kristna historien med hans medvetna urval, som äger rum, bekräftar 

och befäster hans intryck som han får via gudstjänster och i mötet med levande personer från olika 

kristna konfessioner. 

 

3.3 Olika genrer 

Halldorfs spiritualitet får nedslag i olika genrer av litteratur; uppbyggelsetexter, olika former av 

andlig vägledning, historiskt inriktade texter, 4 böcker om Anden, med en studie i en slags 

lärjungavandring genom Apostlagärningarna. Vidare ett omfattande studium av profetismen i Gamla 

testamentet med betoning på profeten Jeremia. Där uppträder en legering av exeges, andlig 

vägledning och en spiritualitet som öppnar sig för vår egen samtids ödesfrågor som ekologisk kollaps 

och frågor kring social rättvisa. En tydlig politiskt präglad bok, som blir en viktig del i Halldorfs 

spiritualitetsprofil. 

 

3.4 Om kristen enhet 

Frågan om kristen enhet dyker då och då upp i texterna. I ett Manifest från år 2016 pläderar Halldorf, 

med starkt engagemang, för en gemenskap med påven i Rom, men Inte under Påven. Han citerar Påve 

Franciskus ord riktade till honom: ”We must walk together". 

Halldorf hänvisar i Enhetsmanifestet till en ortodox teolog, Olivier Clement, vars bok han 

menar borde kunna bli en grund för ett ekumeniskt samtal kring ett Petrusämbete för den världsvida 

kyrkan. Halldorf är kritisk till den officiella ekumeniken. Han hänvisar istället till enhet i anden, som 

Matta Al-Miskin pläderar för. Han lyfter fram enhetens tecken: till exempel Chiara Lubic och 

Focolarerörelsen, Matta Al-Miskin, Lev Gillet, Gunnel Vallquist, Kommuniteten Monastero di Bose 

med Enzo Bianchi, med flera. 
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3.5 Några förändringar på läroområdet 

Gällande dop och eukaristin kan konstateras en tydligare sakramental inriktning. Därmed får 

gudstjänstens teologi och praxis en allt större betydelse, inte minst i synen på och uppfattningen av 

den eskatologiska tiden, med en tydlig inspiration från den ortodoxe teologen Alexander Schmemann. 

Ecklesiologin påverkas i riktning mot influens från ortodox teologi och fromhet. 

Halldorfs bibelfokus finns kvar och den sätts in i Den Stora Kristna Traditionen. Inriktning på 

personlig omvändelse, i Halldorfs senare texter, tonas ner. Halldorfs texter hänvisas till få 

pingstvänner och till få kvinnor som andliga föredömen. Halldorfs undervisning om Anden avses att 

vidga perspektivet. Halldorf avviker från traditionell pentekostal syn på andedop som en särskild 

erfarenhet vid sidan om omvändelsen. Det sker med influens från ortodox teologi, även från delar av 

Fornkyrkan. Misssionstemat tonas ner över tid. 

En viss förskjutning har ägt rum gällande synen på kristologin: via inflytande från ortodox 

teologi och fromhetsliv finns hos Halldorf en tydligare betoning på Kristi uppståndelse och en 

tydligare emfas på Andens inflytande på den döpta människans väg till gudslikhet, Theosis. Därmed 

tonas framställningen av Jesu död ner till fördel för Påskdagens inverkan i den döptes liv med sin 

Gud. 

Förväntan på Jesu snara tillkommelse, dominerande i några böcker på 1980-talet, förändras till 

upptäckten av den eskatologiska tiden enligt Schmemanns tolkning. Synen på kyrkan som ” himlen 

på jorden” påverkar teologi och framför allt praxis kring firandet av gudstjänster och praxis kring 

eukaristin, där den eskatologiska tiden ger nya perspektiv inom Halldorfs spiritualitet. 

Viktiga personer som påverkat Halldorfs spiritualitet som vetter mot andlig vägledning är bland 

annat; Frank Mangs, Emil Gustafson, Hjalmar Ekström, Lev Gillet och Thomas Merton med flera. 

Alexander Schmemanns avgörande inflytande på Halldorfs syn på gudstjänst och eukaristi kan 

knappast överskattas, den är ytterst avgörande. 

 

3.6 Några förändringar angående handlingsmönster 

Upptäckten och praxis av Jesus-bönen tillsammans med tidebönen, bruket av Ikoner, och av retreater 

kommer in Halldorfs spiritualitet. Halldorf betonar alltmer betydelsen av det monastiska livet i kloster 

och Kommuniteter. En tydlig politisk betoning när det gäller synen på profetismen i Gamla 

testamentet i boken om profeten Jeremia. 
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3.7 Förändringar angående grundhållningar 

Några grundhållningar som egentligen inte förändras under vägen kan sägas vara: Strävan efter 

helighet och hängivenhet, i kombination med radikal tro i önskan om trohet mot det egna arvet, som 

han själv uttolkar det. Det finns hos Halldorfs spiritualitet en stark betoning på frihet, på personlig 

integritet bortom dogmatiska stängsel och en inriktning och vilja att röra sig fritt inom kristenheten. 

 

3.8 Reflexioner och frågor 

Halldorfs form av spiritualitetsprofil väcker frågor. En porös retorik, som innebär att texten stannar 

upp och ger upphov till nya frågor och ger incitament till reflexioner, kännetecknar Halldorfs böcker. 

Är hans texter främst beskrivande, som en slags folkbildning, eller lutar de mer åt det preskriptiva 

hållet? Bedömningen är att det blir en kombination, där det föreskrivande motivet mer eller mindre 

är i fokus. Simultant har Halldorf en strävan att dela med sig av den egna erfarenheten. 

På två områden framträder komplexiteten mellan deskription och preskription: synen på och 

vördnaden av Jungfru Maria och förhållningssättet till vördnaden av helgonreliker. Både dessa, i vissa 

kristna sammanhang, kontroversiella företeelser, blottlägger svårigheter när det kommer till tolkning 

av Halldorfs text. En objektiv tolkning blir svår att genomföra och det hermeneutiska anslaget 

påminner forskaren om vikten av saklighet, inlevelse och ödmjukhet inför att fastslå alltför enkla 

konstateranden. 

Hur läser Halldorf historien? Hans intresse finns, men uppsatsen har påvisat hur andra motiv 

än ren saklighet kan ha påverkat Halldorfs bedömningar av historiska företeelser. Som exempel kan 

nämnas synen på reformationen, bedömningen av pingstvännerna Seymour och Pethrus och 

innebörden av deras ekumeniska ställningstaganden. Det torde vara till exempel ett starkt enhetsmotiv 

hos Halldorf, som mer eller mindre format hans bedömning av dessa historiska företeelser. 

 Varför läser vi överhuvudtaget historia? Halldorfs historiska studium av kyrkofäderna handlar 

främst om att söka ta efter deras liv, och som föredömen i kristen tro, inte så mycket deras bidrag i 

den kristna läroutvecklingen, även om det finns med. Varför gräver han i den östkyrkliga myllan och 

inte i sin egen tradition? Varför har Halldorf ännu inte skrivit en bok, speciellt om Jesus? Kan hans 

upptäckt av den ortodoxa traditionen, med dess starka betoning på Anden, legat närmre för 

pingstvännen Halldorf? Här öppnar sig ett angeläget studium, att jämföra pentekostal och ortodox 

spiritualitet, inte minst i relation till den levda tron, till delar av synen på Anden och helgelsen. Chan 
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betecknar betoningen på ”den levda tron” som ”spiritual theology” (Chan 1998). Halldorfs betoning 

ligger främst på den levda tron, inte på den reflekterande systematiska tron. 

 

3.9 Halldorfs bidrag till dialog? 

I vilken grad har Halldorfs tro, i betydelse av trons innehåll, influerats av närvaron i den ortodoxa och 

den monastiska miljön? I den mån den fornkyrkliga devisen Lex orandi, Lex credendi (som vi ber, så 

tror vi), kan tillämpas på studiet av Halldorfs spiritualitet, borde det faktum att Halldorf anammar 

många handlingsmönster från den ”stora kristna Traditionen”, innebära en teologisk förskjutning. 

Ingen praxis är teologilös. Sheldrake påvisar detta (Sheldrake 1998). Samtidigt kan det vara av värde 

att Chan pläderar för en hållning, som innebär att pentekostalismen behöver knyta an till och låta sig 

påverkas av andra kristna traditioner, för att inte förlora sin egen identitet (Chan 2003). Utifrån sin 

specifika betoning på till exempel tungotal och andedop, bör pentekostalismen tolka dessa 

erfarenheter i ljuset av hela den kristna traditionen, enligt Chan. Hans ingång kan likna Halldorfs 

erfarenheter och plädering för liknande perspektiv. I så fall borde resultatet av studiet av Halldorfs 

spiritualitet kunna ha bäring in både mot den ekumeniska världsvida dialogen mellan olika kyrkor 

och in mot den pentekostala världen. Två förhållningssätt och perspektiv, identitet och gästfrihet, ser 

jag som möjliga att föra in i detta samtal. Alla kyrkor har en identitet och bör visa gästfrihet i dialog 

med andra. Om tydlig trygg identitet kännetecknar en gemenskap, bör gästfriheten till andra bli en 

tillgång, möjligen för fler parter än det egna sammanhanget. Om identiteten överbetonas, och 

gästfriheten slocknar, kan slutenhet vänta en sådan kyrka. Om gästfriheten överbetonas, kan 

identiteten suddas ut. Halldorfs texter borde kunna i så fall bli incitament till samtal, ekumeniskt och 

inom pingströrelsen, om identitet, trovärdighet och dialog. 

 

3.10 Frågor om gudsbild och synen på tiden 

Två angelägna, mer dogmatiskt präglade inslag, med praktiska implikationer, är frågor kring gudsbild 

och synen på gudstjänst och på tiden. Halldorfs politiskt präglade bok om profeten Jeremia brottas 

med relationen mellan Guds vrede och kärlek, där Halldorf tar in frågor om Guds vrede i sin 

framställning. Den utmanar en mer humaniserande gudsbild, som ser komplikationer att få rätsida på 

frågor om Guds vrede. Olika systematiska teologier kan ge sina skilda bidrag. 

Den andra läroaspekten är frågan om den eskatologiska tiden, att kyrkan är ”himlen på jorden”, 

och att eukaristin och gudstjänsten innebär att kyrkan därigenom blir vittne till det som ännu inte 
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hänt. Samtidigt lever hon på en sargad jord i en trasig verklighet. Går detta ihop med den synen på 

en eskatologisk tid, som Halldorf pläderar för och som han upptäckt hos den ortodoxe teologen 

Schmemann? Är, eller kan, gudstjänsten möjligen bli en form av eskapism? I relation till Halldorfs 

tydligt jordiska och politiska betoning i boken om Jeremia, väcks nya frågor. Får denna ”höga” syn 

på kyrka och gudstjänst några konkreta konsekvenser i den jordiska vardagliga verkligheten? Finns 

en väg som leder från ”himlen på jorden”, i gudstjänsten, till den realitet många människor möter 

idag? Det finns alltså spänningar och paradoxer i Halldorfs spiritualitet. 

 

3.11 Mer forskning behövs 

3.11.1. Om ekumeniska aspekter 

Halldorfs syn på Traditionen i relation till Bibeln, behöver fördjupad forskning. Halldorfs teologiska 

position väcker frågor kring relationen mellan Bibeln och Traditionen, om förhållandet mellan 

Andens roll i förhållande till Bibeln. 

 Vilket mandat, att initiera enhetsinitiativ, har en Undergroundrörelse, som Halldorf 

förespråkar? Vilka kyrkorättsliga och teologiska aspekter behöver närmre undersökas? Hur kan och 

bör ”det lutherska projektet” och ”det frikyrkliga projektet" (Halldorfs formuleringar), kunna och 

vilja relatera till övriga kyrkor utifrån en sådan benämning? Vad är i så fall deras profetiska arv 

(Halldorfs ord), som bör ges till kyrkornas helhet? Vad innebär påve Franciskus ord till Halldorf ”We 

must walk together?” 

Fortsatt forskning kring dialogen mellan olika kyrkofamiljer bör ges seriöst utrymme till 

exempel mellan lutheraner och katoliker, mellan pingströrelser och historiska kyrkor etc. Viken typ 

av ekumenik befrämjar bäst kristen enhet, en ärlig och genuin förståelse? 

 

3.11.2 Om Halldorfs egna texter 

Är Halldorfs texter främst deskriptiva, som en slags folkbildning, eller är de också, kanske främst, 

preskriptiva? Bedömningen är att de ofta är främst preskriptiva i förening med önskan att förmedla 

kunskap och vägledning. Ett speciellt metodproblem och en tolkningsfråga hör ihop med det faktum 

att Halldorfs texter ibland är mer eller mindre porösa. De stannar upp och lämnar öppet för olika 

tolkningar. Är de i så fall preskriptiva eller deskriptiva? Två specifika områden blir tydliga: frågan 

om Halldorfs syn på Jungfru Maria, vördnaden av henne och hans förhållningssätt till reliker och 

eventuell vördnad av dem. Han skriver om dessa två områden, med en porös text, vilket gör att 

behovet av fördjupad forskning förhoppningsvis skulle kunna ge en habil grund för att kunna ge några 
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hållbara svar i dessa frågor. Halldorfs 1980-tals böckers budskap i jämförelse med 

framgångsteologins teologiska profil, borde bli föremål för seriös forskning. 

 

3.11.3 Om Lewi Pethrus och Svenska kyrkan 

Lewi Pethrus syn på och agerande i relation till Svenska kyrkan behöver fördjupade studier, som kan 

klarlägga olika preferenser hos Pethrus. Ett studium som kan komplettera Halldorfs enhetsperspektiv 

gällande Pethrus ställningstaganden är ett angeläget område för ny forskning. 

 

3.11.4 Kommunitetsliv inom en lokal Pingstförsamling 

Hur sker framväxten av Kommunitetsliv inom ramen för en lokal Pingstförsamling? Vilka beslut, 

vilka viktiga aktörer fanns, hur såg och ser receptionsprocessen ut i mötet mellan två spiritualiteter, 

en ortodoxt influerad genom Halldorf och en lokal pentekostal spiritualitet? Vad händer med Halldorf 

och med en lokal pingstförsamling när det äger rum? 

 

3.11.5 Mer material från Halldorf 

Nytt Material från Peter Halldorf, för forskning, kan vara följande: Tidskriften Pilgrim, Halldorfs 

fasteblogg på Ekumeniska Kommunitetens Hemsida, Gudstjänstordningar inom Ekumeniska 

Kommunitetetens kontext, Halldorfs Förord i en rad böcker med andliga vägledning som tema, 

böcker utgivna på makarna Halldorfs Förlag Silentium, Halldorfs predikningar på Konferenser, i 

Radio Linköping och i andra sammanhang. Efter att uppsatsen blivit färdig har Halldorf gett ut en ny 

bok: Därför sörjer jorden (Halldorf 2019 Malmö Silentium) Den ingår inte i undersökningen. Den 

bör ingå i fördjupad forskning framöver. 

 

3.12 Till slut 

Det har varit en angelägen utmaning att analysera Halldorfs spiritualitetsprofil, dess prägel och 

förändring och vilka och vad som påverkat den. Det handlar om texter som rymmer en retorik där 

koncentrerade avsnitt består av komprimerat innehåll och ibland skarpa påståenden. En slags porös 

text som stannar upp och öppnar för olika tolkningar. En fråga in mot Pingströrelsen, lokalt och 

nationellt kan vara: Hur stor spännvidd kan en pingstmiljö härbärgera? Hur ser relationen ut mellan 

identitet och gästfrihet i en samtid med stor öppenhet för traditioner av skilda slag? Vad är en 
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pingstpredikant i vårt land idag och framöver, i relation till teologisk betoning och innehåll, i en 

kristen rörelse vars signum ofta varit emfas på erfarenhet, på den levda tron och inte i första hand på 

akademisk systematisk teologi och inte heller alltid genombearbetad bibelteologi. Vad innebär att 

öppet, ärligt i dialog, lyssna in Halldorfs specifika bidrag, in mot kristenheten och inte minst i relation 

till hans egen hemhörighet som pingstpastor? Hur ser en pentekostal fromhet och teologi ut under 

påverkan av ofrånkomliga förändringsfaktorer, och utifrån samhällets mångreligiösa kontext och med 

närvaron av olika tolkningar av kristen tro och med globala utmaningar över hela politikområdet? 
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4 Summary 

This is a study of Christian Spirituality, which encompasses lived faith experiences, lifestyle and 

ethics, a common life together in the Holy Spirit in a Christian Community and fellowship. This study 

of Spirituality is an academic and scholarly task where the published books by Peter Halldorf are 

studied. Halldorf is a Swedish Pentecostal author, pastor and Retreat-leader and former leader of The 

Ecumenical Community of Bjärka-Säby Sweden. 

Using three categories of beliefs, practices and affections, my goal is to investigate both the 

spirituality and the possibility of influences from different persons and Christian traditions in relation 

to Halldorf’s spirituality. The investigation covers a period of 35 years from 1984 until 2019. 

The findings of the investigation show that Halldorf’s spirituality is greatly influenced by 

different Christian traditions and certain individuals. The formative influences come mainly from 

Halldorf’s presence in certain places and through books by certain authors. 

A chronological study of Halldorf’s books reveals different influences during various eras in 

his life. The longing for genuine holiness is a significant factor in Halldorfs spirituality. 

 In the 1980’s, the focus lies on a spirituality centered on studying the Bible to support young 

Christians to be true disciples to Christ. A central aim is to train young people to live a prayerful life 

in holiness, worthy of New Testament Christianity. 

 Halldorf’s interest changes considerable from the 1990’s and onwards as he seeks to dig in the 

roots of Christian history. This quest leads him to discover new aspects of the Christian faith, both in 

Swedish Church history and in the Orthodox, Eastern spirituality. 

Emil Gustafson, Hjalmar Ekström and Frank Mangs are some of the Swedish revival preachers 

Halldorf studies. They emphasize the silent voice of God in prayer, obedience before a Holy God in 

a life filled with Holy Spirit, and especially a living experience of God in Jesus Christ through the 

Holy Spirit. 

The experience of the dark night in Christian lives mediated by John of the Cross opens a new 

world and impacts Halldorf’s spirituality. 

His new practices become habits in his spirituality: fasting, praying the Jesus-Prayer, leading 

retreats, and giving place to Icons and so on. 

Halldorf counts the undivided Church together with the Bible as an important heritage. 

Haldorf’s writing of four books on the Holy Spirit shows another aspect of his spirituality. 

Halldorf´s visit to Monasteries in Egyptian desert makes him recognize the heritage from the 

desert Fathers and the Church Fathers. In learning much from the liturgical thinking of Alexander 

Schmemann a new world is opening to Halldorf. Especially Schmemanns thinking of the reality of 

an eschatological time in Christian services and believing the Church to be heaven on earth. The 
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important role of the Eucharist in the Christian service plays a growing part in Halldorf´s spirituality. 

The reality of theosis, becoming like God by the grace of God, gives Halldorf a new aspect of his 

personal spirituality. 

Halldorf´s spirituality includes a burning interest for history, especially Church history. Writing 

a book on about 21 Church fathers and a book on the liturgical year becomes a vital part of his 

spirituality. Accentuating the Bible in his youth, and Scripture and the great Christian Tradition later 

in his life, a widening world invites his interest and eagerness of his spirituality. A change has come 

to stay and an ecumenical period is growing. 

His interest in the prophetic world in the Old Testament opens up the book of the prophet 

Jeremiah. In discovering the prophetic fervour for social justice, God’s care for the underside of 

history among immigrants, poor people, widows and other groups become a new experience in 

reference to Halldorf’s spirituality. His book on Jeremiah is a kind of political literature, speaking of 

ecological problems, issues and sins against God’s creation. 

The burning eagerness for Christian Unity lies on Halldorf’s heart. In writing a Manifest for 

Christian Unity he is pleading for an underground movement. Telling about a couple of signs of 

Unity, he introduces some persons like Chiara Lubic and The Focolare Movement, Lev Gillet, 

Monastero Di Bose with Enzo Bianchi, a Pentecostal pioneer at Azusa Street William Seymour and 

a Swedish Pentecostal leader, Lewi Pethrus. 

Halldorf`s meeting with Pope Francis in Rome, after Eucharist together with the Pope and a 

little group, impresses him also in connection with the words from the Pope “We must walk together.” 

Halldorf’s journey continues and the investigation shows the importance of further scholarly 

investigations. The great Christian Tradition is very important for Halldorfs and his spirituality. 

The quiet or dramatic interaction between study and personal growth is probably the most important 

aspect of the selfimplicating character of the field of spirituality. As Socrates knew, one cannot wrestle 

with ultimate truth without becoming a different person. This not a problem to be solved or a danger to 

be avoided but an effect to be celebrated. (Holder 2011: 31)  
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