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rysk tradition  finns en guds-
modersikon som skiljer sig från de 
mer välkända Maria-ikonerna med 
modern och hennes ”underbara 

barn”. Den går under namnet ”Gråt inte, 
o Moder”, ett slags östkyrklig pietá där 
Maria, sörjande, avbildas med sin son.

Denna ikon är anspelad på i den 
lidandets poesi som en av Rysslands 
stora poeter under 1900-talet, Anna 
Achmatova, publicerade under titeln 
Requiem. Det gäller i synnerhet dikten 
Korsfästelsen, som är ett eko av en 
hymn som sjungs i den ortodoxa mor-
gongudstjänsten på påskaftonen. En av 
verserna lyder: 

Han sade till Fadern: ”Varför har 
du övergivit mig?” 
Och till Modern: ”Gråt inte.”

Det är inte bara ramberättelsen i Sofia 
Camnerins bok När larmet tystnar hörs 
tonen – en berättelse om modern och 
hennes ”underbara barn” som förfat-
taren genomgående kallar det barn med 
dubbla neuropsykiatriska diagnoser 
vars namn läsaren aldrig får veta – som 
får mig att tänka på denna ikon. På 
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samma gång som det är en starkt 
självutlämnande bok, men helt fri från 
sentimentalitet och självömkan, är det 
ett teologiskt manifest som spänner 
över trons stora ord och frågor. Och det 
slår mig gång på gång under läsningen 
hur påfallande beröringspunkterna är 
i Sofia Camnerins bok med den ryska 
teologiska tradition som brukar beteck-
nas som ”kenotisk teologi”. 

När det grekiska ordet kenosis, utblot-
telse, används i teologin är det framför 
allt med hänvisning till Paulus orden i 
Filipperbrevets andra kapitel, om Kris-
tus som avstod från allt. Boken rymmer 
inga referenser till denna teologiska 
tradition, även om kenosis-begreppet 
berörs vid ett tillfälle. Författaren har 
däremot i många år formulerat sin tro 
i dialog med feminist- och befrielse-
teologi, vilket också framgår genom 
åtskilliga av de källor som citeras. 

Desto mer tänkvärda – inte minst ur 
ett ekumeniskt perspektiv – är de slå-
ende likheterna med moderna ortodoxa 
teologer som Elisabeth Behr Siegel, Lev 
Gillet, Alexander Bukharev eller Maria 
Skobtsova av Paris, alla starkt präglade 
av en teologi ”som famnar det värsta” – 
här med Sofia Camnerins uttryck – och 
som därmed famnar allt. 

Utmärkande för denna tradition 
är Guds pågående lidande för och 
med världen. Ett lidande som får sin 
absoluta konkretion i Guds sons död 
på korset. Och eftersom trons tem-
pus är presens förblir korset ständigt 
närvarande i världens tragedier. För den 
kristne är vägen att följa Kristus ”utan 
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i framtiden behöver vara irrelevanta 
och enbart vara i den här världen med 
sina egna sårbara jag.” Här händer något 
viktigt, något som gör denna bok till 
angelägen läsning för andra ledare. Ett 
ledarskap tar form som hämtar kraften 
inifrån och inte i bekräftelsen från an-
dra. När en ledarskapets teologi formas 
i samklang med en korsets teologi blir 
humilitas, ödmjukheten, den avgörande 
dygden och ”livet i sanning”, för att tala 
med Vaclav Havel, det ögonmärke som 
blicken aldrig får släppa. En sanning 
som inte tar hänsyn till vem den gagnar 
eller missgynnar.
 När larmet tystnar hörs tonen är 
en vacker mosaik av betraktelser, 
möten, reflexioner och inte minst 
eftertänksamhet. Jag berörs av den rest-
lösa uppriktigheten i en bok som skriver 
fram den kraft som finns i lågmäldhe-
ten. Och genom texterna går en varm 
underström av gudsförtröstan. Sofia 
Camnerin får gärna fortsätta att skriva, 
här finns ämnen som endast är antydda 
men kunde vara värda egna böcker. 
Som försöket att utforska sårbarhet och 
främlingskap i ljuset av uppståndelse 
och eukaristi, inspirerat av Julia Kris-
teva. Eller de embryon till en Vishetens 
teologi som finns utspridda i boken. 

Men huvudpersonen – för att inte 
säga ljusgestalten – i denna bok förblir 

”mitt stora lilla barn”, som författaren 
kallar honom. Barnet i vars fråga Kristi 
röst hörs när det en dag kommer hem 
och finner sin mor i tårar: ”Mamma, 
varför gråter du?” •

”Det är en 

 teologi i rö-

relse när hon 

nu närmar 

sig frågor om 

lidande från 

ett annat håll 

än tidigare.”

några andra vapen än tro, hopp och 
en medlidande kärlek”, som Bukharev 
uttryckte det.

livskampen, den egna  och andras, 
driver Sofia Camnerin – precis som 
de ”kenotiska” teologerna – till en 
pågående brottning med tolkningen av 
korset i relation till förtvivlan, ensam-
het och maktlöshet. Det är en teologi 
i rörelse när hon nu närmar sig frågor 
om lidande från ett annat håll än tidi-
gare. ”Jag vill nå längre i förståelsen av 
vad kraft i sårbarhet innebär”, skriver 
hon. Det är i detta sökande som teolo-
gin om korset djupnar. I ”kenotisk anda” 
beskriver hon korset som en symbol 
för ”Guds närvaro i den absoluta 
gudsövergivenheten” och på samma 
gång ”en gräns mot det onda”. Och 
vidare: ”Korset kan ge människor kraft 
att leva, samt uthållighet och trofasthet 
i dödens närhet.” 

Men detta är inte bara en bok om ett 
familjedrama, skildrat i all sin sårbar-
het och samtidigt med en integritet 
som hela tiden behåller den välgörande 
distansen mellan läsaren och de övriga 
familjemedlemmarna. Det är också i 
hög grad en bok om vad det är att vara 
ledare. På samma gång som författaren 
oavbrutet distraheras av det kaos som 
uppstår kring hennes ”underbara barn”, 
är hon biträdande kyrkoledare i ett 
samfund som söker sin identitet. 

Även författarens ledarskap är 
i vardande, och i reflexionen över 
framtidens ledare i kyrkan lånar hon 
ord av Henri Nouwen: ”Kristna ledare 


