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               Abstract 
 
Katarismen är en gammal religion och livsfilosofi som hade sin storhetstid under 
medeltiden. Minst 500 år vet man att den existerade. Den hade sitt centrum i 
Frankrike med en geografisk halvmåne som sträckte sig genom Italien upp mot 
Flandern, Tyskland och Rhendalen området. De hämtade sin livsfilosofi från 
gnosticismen. De som brukade denna religion och livsåskådning kallades för 
katarer och kättare av katolska kyrkan. Oliktänkande som de var gentemot 
katolska kyrkan så skulle de förgöras och detta skedde också på ett mycket grymt 
sätt, genom att bli brända på bål.   
Katarerna var och är än i dag kända för sin starka tro på det gudomliga i naturen. 
De ser en helhet i naturen, att allt har en själ och att det finns en ande i allt. Dessa 
trodde på att människan hade en fallen ängels själ i sin kropp, och att den kunde 
återvända till himmelen om man levde efter ett visst sätt. Sättet att leva efter 
hittade de i sina böner och riter. Deras tro kallades för katarism. Idag finns det 
olika rörelser som hämtar inspiration från katarismen bland annat Rosenkorsoden 
och Den urkristna levnadsskolan. Båda dessa finns verksamma i Sverige i vår tid 
och de ser sig själva som ett komplement till den kyrka som vi har. 
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1 INLEDNING 
Katarismen fanns under minst 500 år. Den verkade från mitten av 900-talet till mitten av 

1400-talet. I en stor region var stora delar av befolkningen själva katarer eller sympatiserade 

starkt med dem. Detta gör att jag vill veta mer om katarerna och deras tro katarismen. 

Katarerna har en stark anknytning till gnosticismen. De utvecklade en egen form av tro som 

inte kunde accepteras av den etablerade kyrkan i området. Kyrkan såg dem som ett allvarligt 

hot mot sin egen existens därför förföljdes dessa katarer skoningslöst under lång tid. 

1:1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att förstå helheten i katarernas liv och deras livsåskådning och att 

kunna ge en bild av katarismen som religion hos katarerna.  

1:2 Frågeställning 

Katarism, vad är det? Här uppstår några följdfrågor som jag vill få besvarade. 

Varifrån hämtade de sin tro? Vilken är deras historia? Vad hade de för människosyn?  

1:3 Metod 

Min intention har varit att använda kvalitativa metoder. Genom att söka djupare kunskap om 

ämnet katarer och deras tro katarismen. Insamlandet av material från facklitteratur, 

doktorsavhandlingar, uppslagsverk, dagspress och Internet varit viktigt. Viljan är att försöka 

förstå helheten i katarernas liv och deras livsåskådning. Den litteratur jag har använt mig av 

har hjälpt mig att få större kunskap inom området som mitt arbete spänner över. Jag har 

försökt sammanställa en bild av hur katarerna levde, utifrån deras tro och deras sätt att leva. 
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2 BAKGRUND 
2:1 Allmän förhistoria 

Det katariska mytelementet kan härledas till många olika sekter.  Bland annat de gnostiska 

och manikeiska där den frälste frälsaren1anses som mycket viktig. Sambandet mellan 

manikeismen och gnosticismen ter sig helt naturlig om man läser inkvisitionsprotokollen som 

den katolska kyrkan förde. Detta samband har blivit undersökt på ett intressant och 

grundläggande sätt av Hans Söderberg i hans doktorsavhandling La religion des cathares från 

1949 enlig Ylva Hagman2. Denna avhandling skall göra det lättare att förstå katarernas 

tankesätt. Kanske ger det rent av en bidragande förståelse av det iranska frälsningsmysteriet 

som bakgrund till gnosticism, judendom och kristendom i den hellenistiska världen. I de 

Iranska apokalyptikerna skildras den kosmiska kampen om den etiska dualismens 

livsåskådning3. Grunddragen i denna lära återfinns så långt bak i religionshistorien som cirka 

600 år f.Kr. Grundtankarna i den iranska läran ger ett synsätt eller tankesätt där människans 

själ, ses också som den inre människan. Den som betraktas som ett gudaväsen som fallit, 

sjunkit eller nedsänts in i materien. Detta gudaväsen skall någon gång i framtiden återvända 

till sitt urhem varifrån det en gång kom. Enligt detta synsätt går det en iransk röd tanketråd 

från zoroastrismen till zervanism, mandeism, manikeism och vidare över till katarismen. De 

grundläggande och viktigaste elementen i gnosticismen är till sitt ursprung iranska.  De 

gnostiska källorna använder regelbundet en manlig - kvinnlig symbolik när de beskriver Gud. 

Man talar om Gud som en tvåfald vilket omfattar både de manliga och kvinnliga elementen. 

En grupp gnostiker menar att de fått en hemlig tradition från Jesus genom Jakob och Maria 

Magdalena. Denna grupp hämtar inspiration från Valentinus som kom från Egypten till Rom 

(135-160), där han var verksam som lärare i filosofi. Valentinus menade att han hade mottagit 

inte bara den kristna traditionen som alla troende har gemensamt, utan också blivit invigd i en 

hemlig lära om Gud av Theudas, en nära lärjunge till Paulus4. Själv lärde inte Paulus ut något 

om denna hemliga insikt offentligt till vem som helst, utan bara till sådana människor som var 

andligt mogna att motta denna kunskap enligt Valentinus. Valentinus själv erbjuder sig i sin 

tur att inviga de som är andligen mottagliga och mogna att förstå sin egen insikt. Vad dessa 

 
1 Katarerna 1994 sidan 114 
2 Katarerna 1994 sidan 96 
3 Religionshistoria 1996 sidan 109 
4 De gnostiska evangelierna 1999 sidan 96 
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gnostiker menar sig veta är att skaparen ställer falska maktanspråk och högmod ("Jag är Gud, 

och det finns ingen annan") vilket härstammar från hans egen okunskap5. Att erhålla gnosis 

innebär att komma till insikt om den sanna källan till gudomlig makt, nämligen djupet i allt 

som är. Den som har lärt känna denna källa har samtidigt lärt känna sig själv och upptäckt sitt 

andliga ursprung6. När man har funnit sitt andliga ursprung har man kunskapen om Gud som 

Fader och Moder. Den som fått denna insikt är förberedd att få det hemliga sakramentet som 

kallades förlossningen. Genom förlossningens sakrament har den troende blivit fri från Rex 

Mundi, den materiella gudens makt och kan känna sin egen själs Gud7. Valentinus var lärare 

och poet och många religionshistoriker anser att det är denne man som nedtecknade 

"sanningens evangelium". Han beskriver Gud som Fadern till det outsägliga och djupet. 

Alltets Moder står för nåden, tystnaden, moderlivet8.  

 Här skiljde sig olika lärare åt. Somliga yrkade på att det gudomliga skall 

uppfattas som androgynt som den stora manliga - kvinnliga kraften. Medan andra förespråkar 

ett harmoniskt och dynamiskt förhållande mellan motsatser. Denna uppfattning kan tillsynes 

stå nära den kinesiska läran om yin och yang, men är helt främmande för den rättläriga inom 

kristendomen. Det finns källor som uppvisar extremister i den gnostiska rörelsen och som har 

en uppfattning om att endast de som frånsäger sig sitt sexualliv kan uppnå mänsklig jämlikhet 

och andlig storhet9. Man kan se en stark påverkan på litteraturen som kommer från 200 - talet 

före Kristus. Både när det gäller den litteratur som ej ingår i Nya testamentet och skrifter i det 

Nya testamentet har sitt ursprung i Iran.  Denna visar på en dualistisk världsåskådning med 

själens preexistens (före existens) som grund. Man kan då tolka detta som att det finns två 

olika trosinriktningar inom katarismen. För det första de absoluta dualisterna som härleds till 

den iranska gnosticismen, då främst mandeismen och manikeismen och de förmildrade 

dualisterna som kan kopplas till syrisk - egyptisk gnosticism. För det andra de absoluta 

dualisterna som ser individuell preexistens, symboliserad av individuella änglaväsen. Medan 

den förmildrade dualismen har en föreställning om en kollektiv änglasjälars preexistens. 

Dessa symboliserar ett änglaväsen eller möjligen två som då utgör någon form av stamsjäl 

eller stamsjälar till samtliga människors själar. Ett grundläggande problem, vid sidan av 

 
5 Katarerna 1994 sidan116 
6 De gnostiska evangelierna 1999 sidan 97 
7 De gnostiska evangelierna 1999 sidan 97 
8 De gnostiska evangelierna 1999 sidan 113 
9 De gnostiska evangelierna 1999 sidan 136 
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frågan om en eller två ursprungsprinciper, var för katarerna en fråga om själens preexistens. 

Kan man betrakta de mänskliga själarna som fallna individuella änglaväsen, eller härstammar 

de mänskliga själarna från en eller möjligen två inspärrade änglar som de är kollektivt 

delaktiga i ? 

2:2 De katariska kyrkorna 

De katariska kyrkorna bakgrund; Det fanns två helt fristående församlingskyrkor i 

Konstantinopel, samt fem församlingskyrkor utspridda över Europa. Dessa var i sin tur 

indelade i en västlig och en östlig gren. Den västliga grenen omfattade Italien, Frankrike, 

Spanien och Tyskland. Medan den östliga grenen omfattade de grekiska och slaviska 

språkområdena. Alla dessa kyrkor hade en egen biskop. Men det finns en påve beskriven och 

han hade sitt säte i Trogir.(Papa Niquinta kallades han och det sägs vara han som beskriver de 

olika katariska kyrkorna i St-Felixkonciliets protokoll10). 

Ecclesia Drogometiae anses vara moderkyrka till alla katariska kyrkor. Den har 

en absolut dualistisk syn på Gud som absolut ande och absolut god.  

Ecclesia Bulgariaes ursprungsområde var begränsat till kejsare Peters 

Bulgarien. Men detta land var geografiskt mycket stort. Det stäckte sig från 

Svarta havet och över hela Makedonien. Landet hade Sofia som huvudstad. 

Fram till 1167 var denna kyrka den klart viktigaste katariska kyrkan. Den delen 

av katarismen hämtade sin grund tro från den iranska gnosticismen. Ur den har 

det sedan vuxit fram nya dotterkyrkor både i Frankrike och i Tyska Rhendalen.  

Ecclesia Dalmatiae kallades även den ”Bosniska kyrkan” och den hade sitt 

starkaste fäste i Kroatien samt i delar av Bosnien och hade då Trogir och Split 

som huvudfästen. Den hade sin geografiska spridning mer åt öster. 

Ecclesia Romanae även kallad "Roms nya kyrka", den hade en utbredning mer 

åt mindre Asiens västkust. Till den kyrkan tillhörde de som förespråkade en 

förmildrad dualism. Den har ett påbrå som leder till gnosticismen.  

 
10 Katarerna 1994 sidan 64  
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Ecclesia Melenguiae är den mest svårlokaliserade av alla de katariska kyrkorna, 

men man tror att det var ett slaviskt folk som utnyttjade denna kyrka11. 

2:3 Historisk situation 

Den latinska grenen av katarismen tillhörde Ecclesia Bulgariae, som företrädde den 

förmildrade dualismen. Detta gäller med säkerhet också för den italienska katarismen men 

även för den occitanska katarismen12. Senare kommer den occitanska katarismen att övergå 

till en mera radikal form av katarisk dualism (vilket är det ondas princip som är utan början 

och utan slut). Detta fick till följd att man klippte alla tänkbara band som fanns till 

katolicismen13. Detta i sig är till innehåll och som tendens betraktat liknande manikeismen. 

Den förmildrade dualismen följde mera den kristna filosofin och de var även mindre 

hierarkiska14 (vid St-Felixkonciliets omvändes occitanska och franska katarer från den 

förmildrade dualismen till den absoluta dualismen). 

Rom och Konstantinopel kom att bli oense om hur den kristna läran skulle se ut. Detta gjorde 

att de skiljdes åt år1054. Därefter för de olika linjer om den kristna läran. Den ortodoxa 

kyrkan fanns i öststaterna och i östra Medelhavet. Där fanns ingen gemensam högsta instans. 

Patriarken av Konstantinopel/Istanbul har av historiska skäl en hedersplats bland 

kyrkoledarna. Tre traditioner har dominerat, den grekiska, arabiska och slaviska, senare även 

den rumänska. Störst av alla är den Ryska ortodoxa kyrkan. Den har blivit en slags folkkyrka 

genom att bevara de nationella intressena under olika härskare. Tron i den ortodoxa kyrkan är 

tron på att den helige anden har en central roll. Denna ande leder kyrkan och ger den enskilde 

delaktigheten av gudomlig natur. Tanken på att Gud blev människa för att människan skulle 

bli lik Gud är ständigt återkommande. Askes, lovsång och bön är medel i sökandet efter livets 

fullkomlighet i den ortodoxa kyrkan. Ikondyrkan har funnits från cirka 700 - talet. Teologin 

om dem utgår från tanken på att Kristus är Guds avbild. Ikonerna vördas men tillbeds inte, 

utan vördnaden härleds tillbaka på urbilden av Gud. Den ortodoxa kyrkan har ingen uttalad 

sakramentslära, men man talar ofta om samma sju sakrament som finns i den romerskkatolska 

kyrkan. Nattvarden är absolut central i gudstjänstlivet och kallas därför "den gudomliga 

liturgin". Dopet och smörjelsen ges tillsammans och ger barnen rätt till nattvarden.  

 
11 Katarerna 1994 sidan 67 
12 Katarerna 1994 sidan 68 
13 Katarerna 1994 sidan 46 
14 Katarerna 1994 sidan 46 
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Den romersk katolska kyrkan även kallad den katolska kyrkan står under ledning av en biskop 

som kallas påve. Den anser sig vara identisk med den kyrka som Jesus grundade genom 

Petrus (Matt.16:13-19), och påven är Petrus efterträdare. Historiskt sett är den en 

vidareutveckling av den västromerska rikskyrkan med Rom som centrum. Trosinnehållet 

överensstämmer till stor del med de ortodoxa kyrkorna. Nattvarden som ett offer, Maria som 

jungfru och helgon, men celibatet och klosterlivet värderades mycket högt hos dem. Påven 

kom att stå i ett spänningsfyllt förhållande till kungar och kejsare i Europa under medeltiden. 

Detta skapade ibland mycket stora konflikter som följd.  

Under perioden 1309-1377 verkade påven från Frankrike. Detta kunde ske därför att den 

tjänstgörande påven Clemens V, ansågs politiskt mycket svag. När den franske kungen 

begärde att påven skulle bosätta sig i Frankrike så förmådde denne inte stå emot. Därför blev 

Påven Clemens V tvingad av den franske kungen Filip IV att bosätta sig i Avignon som 

därmed blev påvens residensstad under åren 1309 - 1377. Påven fick ett stort ”påvligt” slott i 

gotisk stil (Palasis des Papes) som bostad och med ämbetsrum. Denna period kallas påvarnas 

Babyloniska fångenskap som upphörde när Gregorius XI återvände till Rom 1376. Avignon 

var en påvlig besittning ända fram till den franska revolutionen då den införlivades med den 

franska staten. Under denna tid fanns det flera påvar som gjorde anspråk på påvemakten med 

stora interna stridigheter som följd. Den påvliga makten och ämbetet urholkades på grund av 

dessa maktstridigheter. Olika länder ansåg att deras man var den rätta "påven". Därmed ansåg 

varje land att deras man var just han som var den rättmätiga påven15. Frankrike, Spanien och 

Skottland stödde aktivt den franske påven i Avignon. Roms påve fick sitt stöd från England, 

Portugal och Irland. De nordeuropeiska länderna skiftade sina lojaliteter mellan dessa två efter 

behov eller rent praktiska skäl. 

2:4 Påvens gudomliga makt 

Den romerska påven och hans medhjälpare ansåg att katarena förkunnade en irrlära och att de 

förförde de små, okunniga och enfaldiga de som inte visste bättre än att lyssna till dem. 

Därför måste dessa icke rätt troende utplånas från jordens yta. För att förgöra dessa enligt 

påven otroget kristna människor började de påvetrogna att förfölja dessa katarer. Från början 

bara med ont förtal för att senare ta till våld i allt högre grad. Katarer tilläts debattera med 

katolikerna i flera dagar innan de brändes levande på bål som otrogna den påvliga läran. Om 

                                                 
15 Nationalencyklopedin  
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de gjorde bot och återvände till den katolska kyrkans tro fick de leva, men som dömda kättare 

måste de bära stora gula kors på ryggen så att alla kunde fördöma dem. Ofta blev de manliga 

katarerna tvångsanslutna till olika munkordnar så att kyrkan kunde hålla dem under uppsikt så 

att de inte kunde återfalla till kätteriet. Det var främst då till fransiskaner och dominikaners 

ordnar och deras klosterliv som de kom till16. Många kvinnor hamnade också i kloster med 

eller mot sin vilja. 

De otrogna kättarna som inte gjorde bot skulle brännas på bål. De berättade att deras lära legat 

dold för den stora massan och därför kunde de inte göra bot och bättring som den katolska 

kyrkan föreskrev. Deras lära kom ända från martyrernas tid och de förde fram denna kunskap 

till denna dag. Dessa troende katarer kallade sig apostlar och omtalades som de gode männen. 

Dessa hade egna biskopar samt en egen påve Papa Niquinta. 

 

3 LEGENDER  
Det finns många legender och historier som kan sägas vara mer eller mindre sanna och som 

berör katarerna. Jag har hitta några som jag vill berätta om.  

År 1891 hittade en präst i Rennes-le Château, i södra Frankrike på den gamla pilgrimsleden 

till Santiago de Compostela, fyra dokument under altaret i sin 1200-tals kyrka. Ett dokument 

skall ha varit en släkttavla nedtecknad 1244, samma år som katarernas sista fäste i Montségur 

några mil från Rennes-le Château föll i händerna på inkvisitionen. De andra dokumenten säg 

innehålla kartor och delvis kodade texter på franska och latin. Vissa av koderna var enkla, 

t.ex. så var vissa bokstäver lite större än andra, och när man läste dessa i en följd stod det 

följande:  

A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT. (Denna skatt 

tillhör Dagobert II och Sion och han är där död17). Ett annat kodat ord som dök upp var REX 

MUNDI, som var katarernas benämning på den materiella världens Gud/konung. Vart denna 

släkttavla samt en kartong med innehåll tog vägen vet "ingen" med säkerhet, inte heller vad 

kartongen innehöll. Prästen antas ha sålt dem i Paris eller till Vatikanen. Hur det än förhöll sig 

så blev denne präst helt plötsligt en mycket rik man. Vatikanen behandlade honom med 

silkesvantar och höll honom om ryggen trots att han misskötte sitt arbete så till den milda grad 

att lokalbefolkningen ville ha honom avsatt. När han dog 1917 hade han spenderat ett belopp 
 

16 Änglarnas fall 1995 sidan 194 
17 Författarens översättning 
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motsvarande tiotals miljoner kronor I dagens penningvärde. Han lät bygga ett torn som han 

kallade Tour Magdala. Han dekorerade ”sin” kyrka på ett mycket bisarrt sätt bland annat 

genom en inskription ovanför ingången som löd TERRIBILIS EST LOCUS ISTE (Denna 

plats är fruktansvärd). 

3.1 Legenden om Tempelriddarna och den katariska skatten 

Den artonde mars 1314 brändes Tempelriddarordens siste stormästare Jacques de Molay 

långsamt till döds över en eld på en liten ö i Seinefloden. Detta som ett straff för han förklarat 

sin orden oskyldig till de många anklagelser de fick utstå. Detta markerade även slutet på ett 

kapitel av historiens märkligaste och mäktigaste slutna sällskap. Tempelherrarnas 

"hemligheter" om en reell nedgrävd skatt kan vara den skatt som i vissa kretsar sägs 

härstamma från katarerna. När Montségur föll i de franska truppernas händer sägs att 

katarerna förde undan sin "skatt". Skatten som beskrivs kan vara kunskapens skatt. Böcker 

och skrifter från de tidiga apostlarna sägs ha tillhört katarerna. Det finns omnämnda skatter i 

flera olika skrifter, och från olika tidsepoker. Är det samma skatt man talar om18? Vishetens 

kunskap om det fördolda, eller kartor eller släkttavlan som prästen i Rennes-le Château fann, 

vem den nu tillkommer.   

3:2 Legenden om Tarotkorten 

Enligt olika teorier har tarotkortleken under medeltiden förts till Europa antingen av zigenare, 

tempelriddare eller de muslimska morerna. Enligt en annan teori skall tarotkortleken ha 

skapats i Europa av albigenserna, som var en gnostisk "sekt" verksam i Sydfrankrike på 1100-

talet. Korten skall ha utgjort ett fördolt sätt att förmedla kunskap som stod i strid med den 

etablerade kyrkan19. Tarotkorten används i dag som en form av spåkort/siarkort och de är 

mycket populära inom New Age.  

 
18 Det nya ridderskapet 1996 
19 Tarot, den inre världsomseglingen Inledningen 
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4 KATARISMEN 
4:1 Sättet att leva 

Katarerna sågs bära blå kåpor och de talade ur Johannesevangeliets skrift. Deras präster 

kallades perfecti20. De hade fått den helige andes dop och ansåg som fullkomliga. Det fanns 

de som bara var troende och de kallades för credentes21. Man kunde leva som credentes hela 

livet. I slutet av livet kunde man gå in i något som kallades Enduran den sista fastan som 

varade i 57 dygn. Enduran var tänkt som en form av självmord därför var det sällan som 

någon som överlevde denna långa fasteperiod. De ansågs som döende och då fick de den 

helige andes dop och den sista smörjelsen. De som överlevde fastan fick också den helige 

andes dop22. Deras perfecti predikade om renhet, rättfärdighet, insikt och befrielse, och om 

det bästa sättet att leva. Det ansågs vara bäst att leva ett asketiskt liv. Det innebar att inte äta 

kött, ost, ägg och att avhålla sig från sexuellt umgänge samt att lära sig utveckla sina 

kunskaper om örter och dess läkande och helande förmågan.   

 Gud har genom Jesus visat människorna på jorden att tro, moral och sakrament 

är den sanna Gudskyrkans budskap. Religionen innebär mer än bara Gudar och myter. Den är 

vördnad för andra människor och varelser, för naturen och hela dess skapelse. Den är moral 

och livsåskådning, och framförallt är den ett sätt att leva i vardagen. De gode männens lära, de 

rena, något som de blev genom den helige andes dop, konsolamentum23. De flesta troende tog 

emot den helige andes dop på dödsbädden. Då kunde deras själar återvända till sin andliga 

kropp i himmelen. De blev värdiga att ta emot Fader vår.  

 Katarerna var emot allt krig och våld. De var vegetarianer och de nyttjade inte 

starka drycker. De goda männen vägrade äta kött, ost och smör. Som bevis för det hänvisade 

katarerna till Jesus ord ”Detta säger jag, bröder, att kött och blod icke ärva Guds rike, icke 

heller kan det förgängliga (dvs. Den dödliga kroppen) ärva oförgängligheten"24. De ville inte 

befatta sig med något som hör materien och fortplantningen till och allra minst röra vid något 

som hade med kroppslig lust att göra. Den som inte är fullkomlig vid sin död, säger de goda 

männen, han föds tillbaka in i köttets kretslopp. Först i nästa liv kan han då rena sin själ ifrån 

 
20 Perfecti = En form av präst 
21 Credentes = Troende  
22 Änglarnas fall 1995 sidan 57 
23 Katarerna 1994 sidorna 196-200 
24 Katarerna 1994 sidan 127  
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köttet. Den kan då förenas med sin himmelske ande och återvända till sitt ursprung. Detta med 

en hänvisning till att djur också kan ha en ängels och/eller människosjäl som även kunde 

inkarnera i en djurkropp. Katarerna var i allmänhet mycket kunniga om örters förmåga att 

stilla hunger. De kunde även bruka örternas förmåga att läka sår och förhindra infektioner 

därför var bland annat kända som duktiga jordemödrar. Denna kunskap gjorde att folket 

omkring katarerna ofta anlitade dem i olika vårdande sammanhang. Katarernas läkekunskap 

sågs som irrlära och förförelse, enlig påven, hans biskopar och munkar. De sa att de goda 

männen förför de små och enfaldiga, därför måste dessa otrogna kättare utplånas från jordens 

yta. 

4:2 Religionen i Katarismens historia 

Katarismen existerade under minst 500 år, från mitten av 900-talet till mitten av 1400-talet. 

När den var som störst fanns den från Konstantinopel i öster till Bordeaux i väster, från 

Madrid i söder till Köln i norr. Katarerna stod som symbol för frihet, tolerans och verklig 

demokrati25. Katarismens storhetstid sammanföll väl med det ekonomiska och kulturella 

uppsving som fanns främst i Occitanien som senare kom att kallas Languedoc i nuvarande 

södra Frankrike. Katarerna ansågs vara de som kunde sprida de goda männens lära. Själv 

kallade de sig för de kristna något som de blev genom den helige andes dop, konsolamentum. 

"I begynnelsen är Gud. Gud är av begynnelsen ren Ande. Inget kroppsligt låder honom vid. 

Inte köttet, världen eller skapelsen. Gud är anden och hos honom är bara andliga väsen. Där 

sjunger änglarna den evigt höga sången, stark som bruset ifrån stora vatten. Hos Gud är av 

evighet hans son. Hos Gud är också änglarna som från begynnelsen är andliga väsen"26. Så 

undervisade de gode männen. Dessa katarer ansågs som mycket duktiga hantverkare, men de 

var även mycket läkekunniga. Den lokala befolkningen behövde dessa läkekunniga katarer 

vid sjukdomar och infektioner av olika slag. Dessa kunde även ge den sista smörjelsen, 

konsolamentum, som var en möjlighet att förena anden med det eteriska änglaväsendet när 

någon var döende. Som vegetarianer var de mycket kunniga om örternas läkande och helande 

förmågor. Detta sågs inte med blida ögon av Katolska Kyrkan som såg katarernas 

läkekunskap som hokus pokus, därmed också som ett uppror och hot mot den etablerade 

kyrkan som inte kunde acceptera detta. Detta fick till följd att kyrkans män började förfölja 

och förtala katarerna. Man hotade och skrämde befolkningen som anlitade dessa läkekunniga. 
                                                 
25 Katarena 1994 sidan 11 
26 Katarena 1994 sidan 39 
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När dessa katarer som kallas perfecti27 predikade om renhet i anden, rättfärdighet, insikt och 

befrielse, kom folk i stora mängder för att lyssna till dem. Även många av katolska kyrkans 

män samarbetade i smyg med dessa perfecti. En perfecti märktes väl när de kom till en by. De 

såg alltid till att bära Johannesevangeliet synligt vid sin högra sida. Att katolska kyrkans män 

hjälpte och samarbetade med de otrogna kättarna hade påvens män svårt att acceptera. Detta 

fick till följd att den Katolska kyrkans inkvisitorer försökte omvända katarerna till 

kristendomen med alla medel, hot, våld, och fruktansvärt tortyr som slutade med att de 

brändes till döds på stora bål. 

 Inkvisitionens storhetstid inleddes på 1100-talet. Nu skulle de otrogna kättarna 

utrotas för alltid tyckte den katolska Påven Innocentius III. Irrläran måste bekämpas med alla 

medel, och till denna grymma handling tog de hjälp. Den som fick det stora och hedersamma 

uppdraget var Simon de Montfort28 som var fransk adelsman. Han förde befälet över 

korstågen som innehöll stora mängder korsriddare på uppdrag av Påven Innocentius III29, han 

fick snart kontroll över stora delar av Languedoc. Hela Beziers30 befolkning föll offer för en 

massaker, där totalt mellan tio- och femtontusen män, kvinnor och barn dödades skoningslöst 

för att de otrogna, katarerna, skulle lära sig. De brändes i tusental i andra städer. År 1209 

startade korståget mot albigenserna. De var en annan grupp kättare och oliktänkande som 

skulle bort raderas från jordens yta. Detta var ett sätt för den franske kungen att annektera 

Languedoc. 

 

Ett av de sista slagen om katarismen ägde rum i södra Frankrike kring borgen Montségur31 år 

1244. Det var en borg som byggts på ett berg bland de pyreneiska bergstopparna.  Dit hade 

många av de goda männens anhängare tagit sin tillflykt. Denna borg stod under beskydd av 

greven av Toulouse men detta hjälpte föga när belägringsmaskinerna var på plats.  Efter nio 

månaders belägring kapitulerade befolkningen och ett stort antal katarer (209st) vandrade 

sjungande ner för berget för att brännas på ett bål. Det var många som inte var katarer som 

följde sina kristna vänner i döden, fast de hade fått fri lejd. Efter denna grymma händelse 

förde de överlevande katarena ett mera undanskymt liv. De fortsatte att predika men valde att 

 
27 Perfecti = Präst 
28 De Montfort, greve av Leicester, militär ledare för korstågen mot katarerna. Stupade 1218. 
29 Änglarnas fall 1995. 
30 Änglarnas fall 1995 
31 Le Catarisme, religion des cathares (On-line )Se källförteckning  
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färdas längs vägar som inkvisitorerna inte kände till. Man använde grottor i bergen som 

samlingsplatser.  

Ruinerna av borgen Montségur finns kvar än i dag. En minnessten finns på platsen där bålet 

brann och färska blommor läggs dit varje dag som visar att byborna inte har glömt denna 

fruktansvärda handling som den katolska kyrkan stod för. Många gator och platser är än idag 

uppkallade efter katarerna i södra Frankrike.  

4:3 Läran 

Den ortodoxe biskopen i Lyon som förklarar att kättarna skryter med att de har fler evangelier 

än det egentligen finns. Han beklagar sig över att på hans tid borde sådana skrifter ha fått en 

vidare spridning. Man antog att dessa evangelier som var kätterska så måste de vara nyare än 

Nya Testamentets evangelier. De skrifter som finns i NT är daterade till 60-110 e Kr. Men 

nyligen har det konstaterats att bland annat Thomas evangeliet och Johannes - apokryfen kan 

vara jämngamla eller ännu äldre. Dessa texter vet man med stor säkerhet att katarerna citerade 

ur vid deras predikan. Man har länge vetat att många bland de första kristna fördömdes av 

andra kristna såsom kättare. Många texter gör anspråk på att föra fram traditioner som är 

hemliga, dolda för de många. Dessa bildade vad som under det andra århundradet kom att 

kallas den allmänna kyrkan. De kristna som inte ville tillhöra denna grupp kallades sig nu 

gnostiker. De ansåg sig ha fått insikten om det fördolda. De menade att känna sig själv i 

djupaste mening är att på samma gång ett sätt att känna Gud och detta är hemligheten med 

gnosis32.  

Fader vår tillsammans med ett mindre antal böner är Katarismens kärna, pelare, grund och 

främsta kännetecken. Utan denna bönekedja skulle katarismen inte vara katarisk. 

4:4 Ritualer 

Det finns en samlad bild av katarernas motstånd till nattvarden. Enligt mer detaljerade källor 

inledde katarerna sina måltider med en brödvälsignelseritual. I östkyrkan är detta ett okänt 

fenomen.  Denna ceremoni är något som är klart skildrad i de västdominerade katariska 

kyrkorna. Där huvudbönen är Fader vår och är den som inleder alla måltider33. 

 
32 De gnostiska evangelierna 1999 sidan 97 
33 Katarena 1994 sidan 211-212  
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Enligt katarerna gav Gud Kristi lärjungar kraften att omfatta bönen Fader vår. Kristus förde 

in bönen Fader vår in i den jordiska världen och förmedlade den till lärjungarna och till "bos 

homes". Detta skulle vara syftet med Jesus ankomst till jorden. Katarerna var emot att bedja i 

kyrkor. De ville hellre bedja i ett rum i sina egna hus. Katarerna kunde samlas till bön i slott 

som i koja34. Men man kunde även samlas utomhus eller i grottor om det behövdes. 

 Initiationsriten35 till den blivande perfecti började med meljonamentum som är 

en rituell hälsning och välsignelse. Därefter kommer konsolamentum, den helige andes dop 

för att följas av bönen Fader vår och ett antal små böner som skall ge kunskapen om 

katarismen. Där efter får den invigde predika och ge den helige andes dop fritt till den som så 

önskar och har uppnått den vishet som krävs36. För vanliga människor som inte hade uppnått 

den stora kunskapen och visheten fick nöja sig med den enklare formen av hälsningsriten 

heretisering. 

4:5 Skapelsemyten med änglafallet. 

I begynnelsen var allt fullkomligt. Gud skapade människorna som änglavarelser i den andliga 

världen. Där ägde människorna en andlig kropp, en själ och en ande. 

 

"Själen är oförmögen att vara fri, bland annat därför att den är okunnig om sitt ursprung och 

sitt egentliga väsen. Människan kan dock ana någonting av sanningen"37. 

På något vis bröts dock den himmelska harmonin och de gudomliga stjärnlika änglarnas själar 

föll och spärrades in i kroppar i den materiella världen. Katarerna menade att den materiella 

världen skapades eller formades efter det att synden blivit begången i himmelen. Det vill säga 

efter änglarnas fall, och att detta var den egentliga domen. Domen som varje själ skall sona 

var alltså redan utdömd i samband med fallet.  Enligt katarerna verkställdes inspärrandet av 

själarna i jordiska kroppar av Satan för att han skulle få makten över själarna38. För att få 

behålla makten introducerade han reproduktionssystemet, vilket innebar att han kunde 

fortsätta att hålla en själ fången genom att låta den reinkarnera39.  

 
34 Katarerna 1994 sidan 207 
35 Initiationsrit = Invigningsrit 
36 Katarerna 1994 sidan 155  
37 Katarerna 1994 sidan 16 
38 Katarerna 1994 sidan 122 
39 Reinkarnera = Återfödelse 
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Katarernas syn på fallet kan ha orsakats av själarnas fria vilja eller som en följd av tvång. 

Djävulen, Satan eller Lucifer är denna världens furste. De kallade honom Rex Mundi och han 

skulle enligt katarerna ha varit den himmelske förvaltaren i deras skapelseberättelse40 . Han 

härskar över alla som lyder honom, det vill säga alla som inte är invigda och troende katarer 

och inte mottagit konsolamentum. Som stöd för denna uppfattning citerade katarerna ofta I 

Joh. 5:19. Enligt katarernas fria tolkning. Den gode guden var helt och hållet god och hade 

ingenting att göra med de onda makterna eller med makten över denna världen. Överheten 

och de jordiska kungarna och kejsarna får sin makt av Satan41

 Människans själ, som också ses som den inre människan, betraktas som ett 

gudaväsen som fallit, sjunkit eller nedsänts in i materien. Detta gudaväsen skall någon gång i 

framtiden återvända till sitt urhem varifrån det kom.42 Ett grundläggande problem, vid sidan 

av frågan om en eller två grundprinciper, var för katarerna själva frågan om själens 

preexistens. Är de mänskliga själarna att betrakta som fallna individuella änglaväsen eller 

härstammar samtliga mänskliga själar från en eller möjligen två inspärrande änglar som de är 

kollektivt delaktiga i? Det finns en föreställning om att urmänniskan fängslas i materien och 

att alla mänskliga själar härstammar från denna urmänniska. Det är egentligen en fortsättning 

på gnosticismen, vilket gör att de företräder tanken om individuellt fallna stjärnor eller änglar, 

som var och en för sig nu är det samma som varje enskild människas själ.  

Katarerna anser att själen, gudagnistan inte kan förstöras utan lever vidare. Det är den 

gudomliga delen av människan, den som i himmelen var den gudomliga själen som överlever 

döden. Deras starka övertygelse om de fyra elementen jord, eld, luft och vatten, där det är den 

eteriska elden som är urelementet som genomtränger och håller samman allt, det är naturen, 

och anden. I människan är den gudomliga elden uppblandad med luft: livets andedräkt. 

Naturen var/är helig enligt deras synsätt. I Maria evangeliet står det ”skaparen och hans 

skapelse tas upp, synden och dess konsekvenser, frälsningen med hjälp av gnosis och själens 

resa efter döden”. Katarerna ansåg att de hade kunskapen om skatten, mysteriet. "All makt i 

himmelen och på jorden har blivet given åt mig"43 säger Jesus när han visar sig för sina 

lärjungar efter uppståndelsen. Till det citatet hänvisar katarerna när de talar om mysteriet. 

 
40 Katarerna sidan 119 
41 Katarerna 1994 sidan 122 
42 Katarerna 1994 sidan 120 
43 De gnostiska evangelierna 1999 sidan 59 
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Maria evangeliet ger på så vis en kort översikt över gnosticismens väsentliga doktriner. Inom 

den gnostiska läran ansåg man att Maria Magdalena var en av Jesu lärjungar. 

”Och följeslagerskan till Frälsaren är Maria Magdalena. Kristus älskade Maria 

mer än alla lärjungar och han hälsade henne med en kyss på hennes mun många 

gånger. De övriga lärjungarna, de sade till honom Varför älskar du henne mer än 

oss alla? Frälsaren svarade, han sade till dem: Varför älskar jag inte er såsom 

henne.” 

Detta citat är hämtat ur ”de gnostiska evangelierna” inledning av Elaine Pagels. 

Gnosis är ett grekiskt ord och betyder bokstavligen ”vetande”, ”kunskap”. Det är inte någon 

naturvetenskaplig kunskap utan kunskap som man får genom uppenbarelser. 

”Kunskap om vilka vi var och vad vi blivit, om var vi har varit och var vi har 

hamnat, vart vi är på väg och vad vi blir förlösta ifrån, vad födelsen och 

pånyttfödelsen innebär”.  

Citat ur sanningens evangelium.44

Katarerna trodde inte på helvetets existens. Enligt katarerna var det enda helvete som 

existerar det som fanns på jorden. Detta jordiska helvete är i huvudsak ett tillstånd hos den 

förvirrade och plågade människosjälen. Enligt katarerna kom inte Kristus för att göra bot för 

Adam och mänsklighetens synd utan för att visa människorna vägen till andlig vägledning och 

frälsning. Katarerna menar att de fallna änglarna lämnade kvar sin eteriska kropp i himmelen 

när de föll. Den som mottagit den heliga andes dop, konsolamentum och förenats med den i 

himmelen kvarvarande ande under detta jordeliv skulle efter döden komma att förenas med 

sin eteriska kropp i himmelen.   

 

Reinkarnationsläran hörde faktiskt även till kristendomen en gång i tiden, men vid 

kyrkomötet i Konstantinopel 553 e. Kf  bannlystes den gnostiska lärans tankegångar. 

Gnostikerna brändes tillsammans med sina böcker, och katarerna många år därefter. Vid de 

senare kyrkomötena 1274 e Kf och 1439 e Kf fastslogs att själen hamnade i himlen eller 

helvetet efter en avstickare till skärselden. Så var det för det hade påven bestämt, och påvens 

ord var lag.  

 
 

44 Maria Magdalena bakom myten 1998 sidan 125 
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4:6 Katarernas naturuppfattning 

Katarernas grundprinciper ledde dem till att utveckla en lära och kult, som var för dem det 

självklara resultatet av grundsatsen om Guds godhet. Gud som fader och moder. Gemensamt 

för de flesta katarer var vidare tron på att Gud skapat änglavarelser - med ande, själ och kropp 

- vilka före världens tillblivelse befann sig i den andliga världen eller himmelen. De gnostiska 

tankarna handlade om att människan genom utveckling av medvetandet, kan nå fram till en 

direkt förståelse av de dolda dimensionerna i skapelsen. De hävdade att de representerade den 

sanna kristendomen som den kom till uttryck i Jesu hemliga lära. De hävdade att de hade 

kunskapen om mysteriet som den heliga skatten. Katarerna var gränsöverskridande i en värld 

där gränser spelade en avgörande roll, religiösa, ideologiska och sociala gränser. De hade en 

syn på naturen där allt och alla hade en egen själ. Naturen var/är helig enligt deras synsätt. I 

naturen fanns/finns urelementen jord, luft, eld och vatten. Katarerna ansåg att själen, 

gudagnistan inte kan förstöras utan lever vidare. Det är den gudomliga delen av människan, 

den som i himmelen var den gudomliga själen, som överlever döden. Den eteriska elden är 

urelementet som genomtränger och håller samman allt. I människan är den gudomliga elden 

uppblandad med luft och blir då livets andedräkt.  

Katarismens egentliga väsen anses vara det samma som buddhismens som i sin tur har sitt 

ursprung i den indiska Avestatexten45. Lokala patrioter som omskriver katarismen har sett den 

som en representant för kulturellt framåtskridande. Dessa betraktar katarerna som medeltidens 

bevarare av social harmoni och ordning. Men varje positiv uppfattning om katarerna har 

balanserats av en negativ bild. Något som framför allt katoliker och franska nationalister 

presenterar. Dessa har blivit mycket upprörda över varje form av de positiva beskrivningarna 

av katarismen. I dess skrifter har de bekämpat den dekadenta sydfranska kulturen och denna 

representerade katarerna46.  

4:7 Människosyn  

Grundprinciperna om änglarnas fall fick katarerna att utveckla en trossats och en kult, som för 

dem var det självklara resultatet av grundsatsen om Guds godhet. Naturen ansågs besjälad. Att 

hålla sig väl med naturens andar ansågs lika viktigt som med människorna omkring dem. 

Människornas kroppar är levandegjorda av de onda änglar som djävulen skapat och av de 

 
45 Religionshistoria 1996 sidan 110 
46 Katarerna 1994 sidan 13 
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själar som fallit. I dessa jordiska kroppar gör själarna bot. Om de inte når frälsning i detta liv 

så återföds själen in i köttets kretslopp. Först i nästa liv kan han då rena sin själ från köttet, 

och då förenas med gudagnistan och det eteriska väsen som finns i himmelen. Den som inte 

har fått den helige andes dop, kan ej förenas med änglasjälen i himmelen. Katarena levde i 

grupper eller familjer men de avhöll sig från äktenskap därför att man inte kunde ingå någon 

trohetsed. Sexuell samlevnad är till för att skapa barn, och det blev motsägelsefullt enligt 

deras tro.  "Den ogifte tänker på vad som hör herren till, hur han skall vara herren till lags. 

Men den gifte tänker på vad som hör världen till hur han skall vara sin hustru till lags och det 

gör honom kluven"47.  Deras tro och livsåskådning uppskattades mycket av folket som levde i 

deras närhet. Många av dessa människor försökte delvis att leva efter deras levnadsmönster 

men kunde eller ville inte helt avstå från vissa "nöjen". Katarerna ser religionen som något 

som människan har skapat, men andligheten är något som vi fått av skaparen. 

4:8 Målet med tron 

Det stora målet för en sant troende katar är att få förenas med sin änglasjäl i himmelen. Detta 

kan ske på ett sätt, nämligen genom att även anden stiger in denna värld och förenas med den 

själ som den var förenad med före fallet. Då detta sker slutar själen att i egentlig mening vara 

slav under den materiella världen. Själen och anden har tillsammans återfunnit sin frihet, fri 

att välja, verka och handla i enighet med sitt innersta väsen48. Den helige andes dop gör att 

människan förvandlas till en andlig varelse som inte känner till olika kön vilket innebär att 

man och kvinna har samma värde.49Den som inte har fått den helige andes dop kan ej förenas 

med änglasjälen i himmelen. Den som inte är fullkomlig vid sin död han föds tillbaka in i 

köttets kretslopp. Först i nästa liv kan de då rena sin själ från köttet. Den kan då förenas med 

sin himmelske ande och återvända till sitt ursprung.  

Katarerna var övertygade om att vår innersta själ kom från en fallen ängel. Att vi bar/bär på 

en gudagnista som vi fått. I människan är den gudomliga elden uppblandad med luft, livets 

andedräkt. Den kommer att överleva döden. Katarerna för ju fram de goda männens lära som 

sin kristna urtro och tilltalar den katarism. En tro som de säger sig ha fått från Jesu Kristi 

kyrka. 

 
47 Katarerna 1994 sidan 168 
48 Katarerna 1994 sidan 126 
49 Katarerna 1994 sidan 126 
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Hela den katariska kyrkans auktoritet och kraft vilade på förmedlandet av andens dop, som i 

västliga källor brukar gå under beteckningen konsolamentum. Enligt katarerna hade Jesus 

själv instiftat detta, varefter det förmedlades vidare från goda människor till goda människor. 

Jesus kom inte till jorden för att sona Adam och Evas brott i Edens lustgård. Han kom till 

jorden med budskapet om gnosis den inre insikten om människans godhet enligt katarerna.  

  

5 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I DÅTID 
5:1 Valdenserna  

Medeltidens mest kända kättarrörelse var valdenserna även om dessa i de flesta fall avvek 

från katarernas tro. Den har sin uppkomst i en rik köpman i Lyon, Pierre Valdes, som levde 

under andra hälften av 1100-talet. Han kom till insikt om att ett liv i Jesu fotspår måste vara 

ett liv i fattigdom. Han delade ut sin förmögenhet till fattiga och behövande människor. 

Därefter började han predika vad han uppfattade som urkristendomens grundlära. Han vann 

snart talrika anhängare som kallade sig de fattiga från Lyon. De som anslöt sig till rörelsen 

lade alla sin förmögenhet i en gemensam kassa. Därifrån fick de hämta vad de behövde för sitt 

dagliga uppehälle. Både män och kvinnor hörde till denna rörelse. Valdenserna spred sig snart 

över hela Languedoc, alltså södra Frankrike. Befolkningen kallade dem ”bos holmes”, de 

goda människorna. De vandrade som apostlarna runt och spred sitt budskap över ett stort 

område. De spred sig från Languedoc till Lombardiet över till Sydtyskland och vidare efter 

Rhendalen och in i Flandern och Nederländerna. Här fanns flera närbesläktade grupper av 

troenden. Däribland annat Beginer (kvinnor) och Begharder (män), den fria andens bröder.  

Flanderns väverier sålde tyger över Europa när Franciscus föddes i Assisi. Hans far var 

klädeshandlare. Denne Franciscus bildade en lära om asketism, goda gärningar och fattigdom. 

Han kom att grunda Fransiscanerorden. Franciscus blev av katolska kyrkan hyllad för sin tro, 

medan katarerna fördömdes och kallades kättare för sin tros skull. 

5:2 Albigenser 

Albigenserna återfanns i staden Albi och i området omkring staden i södra delen av 

Languedoc. Albigenserna hade en gnostisk - manikistisk syn. Manikeismens grundare var 

persen Mani. Han grundade denna rörelse mitten av 200-talet. Mani själv insåg att hans lära 

kunde misstolkas och förvrängas om han inte själv såg till att skriva ner sin religions kanon. 

Denna kanon innehåller fem olika verk; "Det levande Evangeliet", "livets skatt", 
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"Pragmateria" och "Mysterie boken" ("Boken om jättarna"). Därutöver finns det en epistel- 

och en hymnsamling50.  Dessa texter hade stor betydelse för Albigenserna i sin trosutövning. 

Albigensernas mytologi var mycket strikt i sin struktur, medan den katariska mytologin var 

skiftande och nyskapande. Bemahögtiden var för Albigenserna en viktig högtid, men hos 

katarena omnämns den inte någonstans. Manikeismen blev till en verklig världsreligion som 

hade sin utbredning från Spanien i väster till Kina i öster. År 1209 startade det 20 år långa 

albigensiska korståget. Upptakten till detta krig var att påvens man Peter af Castelnau blev 

mördad av icke påvetrogna kristna som skulle omvändas till att bli påven trogen i den kristna 

lärans anda51. Att Albigenser och Katarer tillhörde helt olika trosinriktningar spelade inte 

någon stor roll för den katolska kyrkans män. De var enligt dessa ändå otrogna den rätta tron.   

 

6 ÖVRIGA HISTORISKA FAKTA 
6:1 Var fanns de? 

Katarerna och kätteriet har en särskild geografi. Dess centra ligger som i en halvmåne från 

Sydfrankrike, över Norditalien och Sydtyskland upp till Flandern. Dessa områden genomgick 

under medeltiden en snabb ekonomisk utveckling. När katarismen nådde sin största 

utbredning fanns den från Konstantinopel i öster till Bordeaux i väster, från Madrid i söder till 

Köln i norr. Flanderns väverier levererade tyger till hela Europa. Flanderns första kättare 

kallades för textores, vävarna. De flesta katarena var hantverkare av olika slag. Dessa kättare 

gav upp alla världsliga ambitioner. De delade med sig av allt och levde för sina bröder och 

systrar.  

Asketism och den goda gärningens solidaritet, det är två tanketrådar från antikens kristendom 

som fick förnyad aktualitet under högmedeltidens sociala förändringar.  

6:2 När fanns de? 

Katarismen var en religiös rörelse som existerade under minst 500 år, från mitten av 900-talet 

till mitten av 1400-talet. Under medeltiden var det vanligt med att ge upp alla världsliga 

ambitioner och gå in i ett gemenskaps liv i solidaritet med sina medmänniskor. Det är 

egentligen ett ganska märkligt fenomen! Och ändå inträffar det gång på gång under 

 
50 Katarerna 1994 sidan 105 
51 Atlas över all världens religioner 1999 (Sv. ö 2000 ) 
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medeltidens historia. Att människor flockas kring ett sådant budskap är ett känt fenomen från 

den tiden. 

6:3 Vilka var de? 

Katarerna är en sammanfattande benämning på en hel rad rörelser, som hade sitt centrum i 

Sydfrankrike och Italien. Katarerna var alla mer eller mindre dualister och skiljde sig i sin tro 

markant från den traditionella kyrkan. De hävdade en principiell skillnad mellan kropp och 

själ. Hos vissa katariska riktningar tog sig dualismen ett uttryck i en hierarkisk uppdelning av 

människorna i skilda andliga fullkomlighetsgrader. Den kunde också visa sig i ett stilla liv där 

tron betydde mer än sakramenten. 

Beginerna är intressanta som exempel på kvinnliga kollektiv som stod relativt fria gentemot 

männen. Betydligt friare än nunneklostren som ofta stod under en kontrollerande abbot. Vid 

sidan av kardning, ull tvätt och andra sysslor bedrev dessa kvinnor ett stort socialt arbete, som 

i huvudsak bestod av sjukvårdande karaktär. Men även undervisning då dessa kvinnor hade 

stor läskunnighet i gruppen. Hushållet och arbetet var viktigt för dessa kvinnor. De teologiska 

frågorna hade inte någon framträdande roll i deras värld. De försökte hitta en egen väg till 

direktförbindelse med Gud. Beginer förväxlades alltför ofta med kättarna som den fria andens 

förespråkare. För kyrkan framstod dessa Beginer som misstänkta. Skillnaden mellan kätteri, 

avvikelse och rätt tro var hårfin. Även Beginer hamnade på kättarbålet. Det fanns också en 

motsvarande manlig rörelse, Begharderna, som bildades i beginernas efterföljd. Dessa gick 

samma öde till mötes som de kvinnliga Beginerna.  

 

7 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I NUTID 
7:1 Rosenkorsorden 

På många sätt representerar rosenkorsordens verksamhet mänsklighetens högsta ideal. En 

värld där barn, kvinnor och män från alla nationer förenas i harmoni och fred genom tolerans, 

förståelse och sann kärlek till sin nästa. De söker sin kunskap i de gamla mysterieskolorna. 

Den esoteriska visdomen som finns i rosenkorsfilosofin, som kan spåras traditionellt tillbaka 

till det gamla Egypten och Babylonien. Från de stora kulturerna i Egypten och Babylonien 

kan vi följa kunskapens väg om "mysteriet" till antikens Grekland, Mellanöstern, Romarriket 

och in i Europa. Den esoteriska visdomen kom till uttryck i flera slags tros - och 
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tankeriktningar. Grundinriktningen var från den gnostiska kristendomen, antikens filosofi och 

mysteriekulter. 

Gnostikerna lärde att människan genom utveckling av medvetandet, kan nå fram till direkt 

förståelse av de dolda dimensionerna i skapelsen. Gnostikerna hävdade att de representerade 

den sanna kristendomen som den kom till uttryck i Jesu hemliga lära, och de använder sig av 

olika tekniker som gör det möjligt att se Guds rike innan man dör. En av de främsta 

gnostikerna var Valentinus, som verkade som lärare i filosofi i Rom under åren 135 -160 e.Kr.  

Gnosticismen blev efter hand en farlig konkurrent till kyrkans maktapparat. Om den enkla 

människan kan knyta en direkt kontakt med Gudomen, kommer kyrkans och prästerskapets 

existens att vara hotad. Detta innebär att även kyrkans ekonomiska och politiska makt är 

allvarligt hotad. Gnostikerna blev därför utsatta för svåra förföljelser i det fjärde och femte 

århundradet, men överlevde ända in i medeltiden. Den gnostiska läran kom i uttryck hos 

katarerna i Syd-Frankrike under 1100 talet och framåt. (Denna information är hämtad från 

rosenkorsordens eget utbildningsmaterial) 

7:2 Den urkristliga levnadsskolan idag 

Den inre vägen som leder till enigheten med Guds Ande inom oss. Sedan mannaminne 

erbjuder alla religioner och esoteriska hälsoläror olika vägar till lycka, harmoni och själslig 

frihet. Jesus sade "jag är Vägen, Sanningen och Livet" och ingen kommer till fadern förutom 

genom mig. Detta viktiga budskap hittar man i bergspredikan. De människor som verkligen 

försökte att leva som Jesus sade i sin bergspredikan har förföljts och blivit utstötta. De 

strävade efter det inre riket, det som Jesus talar om. Många är de som har blivit fördömda av 

katolska kyrkan som irrlärare. Däribland katarerna som tog den inre kristendomen på stort 

allvar. Straffet blev utrotning genom den katolska kyrkans försorg. Men den urkristna läran 

lärs åter ut, det högsta målet. "Ju mer man uppnår detta, desto mer mognar man för allvarets 

nivå, genom att frukterna av ett liv i Guds Ande och i mänsklighetens tjänst blir synliga. Den 

ståndaktige, suveräna, osjälviska människan, som i tänkande och handlande är klar och 

målmedveten, är så gott som fri från påträngande önskningar och fri från att vilja ha det ena 

och det andra för egen del. Helt inriktad på det andliga, på det eviga Jag Är, mottar han 

därifrån impulserna för sitt liv. Om vi har öppnat oss för det gudomliga allvarets nivå så har vi 

mognat in i den osjälviska, tjänande kärleken och vaknat i det gudomliga medvetandet. Vår 

gudomliga broder själv leder oss då, genom vårt ljusa inre, till fulländning, till vår eviga 

faders hjärta." Detta är det högsta målet för "Den urkristliga levnadsskolan". Detta är ett 
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"samfund" som på senare år dykt upp som en motpol till de traditionella religiösa kyrkorna. 

De har slagit ner sina bopålar i Malmö, Sverige men de finns även i Tyskland där de har sitt 

huvudkontor.( Denna information är hämtad från den urkristna levnadens skolas eget 

material)  

 

8 HISTORISK URSÄKT FRÅN PÅVEN 
En unik situation har uppstått i den katolska världen. Påven Johannes Paulus II förvånade de 

ortodoxa genom att be om ursäkt för de synder som katolicismen har begått under 

århundradena. Denna ursäkt kom från påven när han gjorde ett historiskt besök i Grekland. 

Besöket är ett försök att förbättra relationerna mellan de två kyrkorna, som kom i luven på 

varandra efter den stora schismen mellan Rom och Konstantinopel 1054. Denna försonings 

resa var inte så välkommen i alla läger. Det var svartklädda präster som demonstrerade i 

centrala Aten, med plakat "Påven, åk hem"52.   

 

9 DISKUSSION 
För att uppnå kunskap måste man vilja lära sig, vara en person som vill veta. Man måste lita 

på sin kunskap och sina erfarenheter men man ska samtidigt känna dess gränser. Man måste 

kunna/våga skifta perspektiv. Detta är en fråga om insikt, uppmärksamhet och inte minst etik, 

och det var svårt att komma till den insikten. Många människor känner sig idag vilsna och 

osäkra i sitt inre. De söker efter sin förlorade själ, fullkomligheten saknas i människans liv. Vi 

har byggt hela vårt system på materiella grunder och först nu har vi upptäckt att det inte 

räcker till. Vi har murat in oss själva i en låtsats värld för att slippa livet och tänka egna tankar 

och känna efter hur vi innerst inne mår. Andligheten måste utgöra grunden för vår existens. 

Vem är Gud om han inte är skaparen av denna materiella värld? Jo, han är skaparen av den 

andliga världen och av de goda andarna. Principen om Guds andlighet och godhet framstår för 

katarerna som självklart. Tron på att det onda måste ha en motsats som är god. Ur detta växer 

det fram att den goda guden och den onda makten skapat och behärskar var sin värld. 

Den katariska dualismens grundväsen är anser jag därför givet av a) en etisk dualism mellan 

ont och gott och b) en kosmologisk dualism mellan en materiell och en andlig värld. 

Katarerna anser att dessa båda världar är relaterade till varandra. Visst kan man tänka sig att 

 
52 Dagspress  
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var och en av dem existerar utan någon som helst kontakt med den andra. För katarerna hade 

de båda världarna verkligen med varandra att göra. Vi är alla mer eller mindre sökare efter 

något annat än enbart materiella dimensioner i tillvaron. En del är det av medfödd nyfikenhet, 

och ganska många är sökare, för att de inte kan acceptera den etablerade religionens dogmer. 

Vi söker livets icke fysiska sida. Det finns något som vi ibland kallar andlighet i brist på en 

bättre benämning, men vi är medvetna om att med ordet andlighet är det lätt att börja tänka i 

religiösa termer. Andlighet är mer än bara religiösa termer och ord. Andligheten sitter i 

människans innersta väsen, i hennes känslor och tankar inför livet. Vad vi ser i spegeln när vi 

ställer oss framför den är individen vilket inte är det samma som vår personlighet. Vi ser där 

den fysiska kroppen i denna inkarnation. Denna kropp som är redskap för vår yttre 

personlighet. Vår verkliga personlighet kan vi inte se, därför att vi inte kan träda utanför oss 

själva och betrakta oss som vi verkligen är. Katarena predikade om den personliga insikten 

den som Jesus talar om i sin bergspredikan där han säger "Jag är vägen, sanningen och livet". 

Många är det som har lyssnat och tagit till sig av denna insikt men som har straffats så 

skoningslöst hårt av dem som säger sig företräda den kristna urkyrkan. Katarerna som 

företrädde katarismen hade ett holistiskt seende, där människan och naturen hade samma 

existensberättigande. Det var viktigt för dem att leva i samklang med naturen och de element 

som den stod för. Viktigaste delen i katarismen är att uppnå det inre riket. För att uppnå detta 

rike behövdes kunskap, mysteriets kunskap. Uppnår man det så kan man förena den jordiska 

själen med himlasjälen och då avsluta själarnas reinkarnationsliv. Katarerna ansåg att det enda 

helvete som finns är livet på jorden.   

De som kallades gnostiker i den tidiga kristendomen uppfattades som heretiker och blev kättar 

förklarade. Den som omtalades som heretiker var ofta den person som kom med andra 

lösningar och idéer än de som hade den egentliga kyrkliga makten. Detta gäller även synsättet 

för moral, etik och socialtställningstagande. Att vara oliktänkande som katarerna faktiskt var 

visade sig vara ett hårt öde. Kyrkans auktoritära hållning gjorde att de såg alla oliktänkande 

som ett hot mot den katolska kyrkans maktapparat. Katarerna stod som symbol för frihet, 

tolerans och verklig demokrati och de efterstävade total jämlikhet. Därför blev dessa drabbade 

av den katolska kyrkans straff som oftast genom bränning. Hotet mot Kyrkan tilltog i styrka 

under medeltiden detta sammanföll med katarismens framväxt i Europa. De som tillbad Gud 

enligt katarismen hade en livsfilosofi som tilltalade vanliga människor. De var erkänt duktiga 

yrkesmän och kända som genomgoda människor. Dessa vann folket på sin sida, mot kyrkans 
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ekonomiska, politiska, och religiösa förtryck. Detta gav katolska kyrkan den orsak som den 

tyckte sig behöva för att starta förgörandet av katarismen.  

På medeltiden har vi exempel på franciskanerna vilka på det sociala planet hävdade en 

solidaritetstanke som gjorde att de kom att gå balansgång mellan att få verka i fred eller att bli 

kättarförklarad. Enligt Katarerna kom storkyrkan att sluta vara en kristen kyrka. Katarerna 

menade alltså att fornkyrkan var en kristen kyrka fram till början av 300-talet men att 

medeltidens kyrka inte hade den kristna inriktningen längre. Däremot säger katarerna att de 

själva härleder sin tro från fornkyrkans grundprinciper. Katarerna ger även uttryck för att de  

till skillnad från katolikerna ägde ett prästerskap som inte levde i synd och som inte försökte 

förvränga eller förmildra Jesu Kristi lag. Alla oliktänkande hamnade på kättarbålen hur de än 

bar sig åt. Man använde samma taktik som varit så lyckosam tidigare när gnostikerna skulle 

sättas på plats, nämligen bålbränning. Att dessa så kallade oliktänkande gjorde tillvaron bättre 

för befolkningen som fanns omkring dem betydde inget för kyrkans män. Kunskapen om att 

lindra, bota eller rädda liv var enligt kyrkan hokus pokus och det var ytterligare en anledning 

till förgörande. Kyrkan startade ett krig som skulle vara i 20-år. Det stora  Albigenserkriget.  

Katarismen som väsen anses finnas bland annat inom buddhismen och livsåskådningen är 

hämtad ur bönen Fader vår och de omkringliggande små bönerna. Ur dessa böner har en stark 

trygghet vuxit fram som har tålt katolska kyrkan förtryck under minst 500 år kanske ännu 

längre. Idag finns Rosenkorsorden och Den urkristna levnadsskolan som båda hämtar 

inspiration från gnosticismen och katarismen. Både när det gäller tro och livsåskådning. Men 

att omskriva katarerna och katarismen i positiv mening bemöts raskt av deras motståndare 

som anser att den är dekadent, framförallt i Frankrike.  

Jag har kommit till den insikten att katarismen tilltalar mig mycket då den mest handlar om 

livsåskådning mer än religion. Den står för en jämlikhet som inte vill infinna sig i den svenska 

stadskyrkan. Där har kvinnliga präster jobbat i motvind under lång tid, det är nu på senare år 

som de kunnat verka mera fritt utan att kvinnoprästmotståndare skrikit högt. Men idag är det 

fler kvinnor på prästutbildningen än män. Det verkar som det håller på att bli ett kvinnoyrke 

att vara präst i dag. Kan detta bero på att livsåskådningsfrågorna fått en mer framträdande roll. 

Förut talades det om guds straff och skärseld i kyrkan och då kunde man skrämma folk till 

kyrkan och till lydnad. Den som söker sig till kyrkan i dag gör det frivilligt och de vill höra 

guds goda ord inte om synd och straff. Svenska kyrkan är en protestantisk kyrka som har en 

liberal syn när det gäller kvinnliga präster. Men om jag tittar på den katolska kyrkan finns inte 

en enda kvinna representerad där. Där skall kvinna tiga i församlingen. Åter igen det handlar 
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om makt. Att behålla makten över folket och framförallt den politiska makten, men även den 

ekonomiska makten är viktig. Trots allt består halva befolkningen faktiskt av kvinnor. Men 

påven har också kommit till insikt om att katolska kyrkan har begått misstag genom 

århundradena. Han ber om ursäkt för deras handlande gentemot människorna de har förtryckt.  

  

10 SAMMANFATTNING 
Katarismens kärna, pelare, grund och främsta kännetecken finns bland bönerna främst då i 

Fader vår. Utan denna sammanhängande bönekedja skulle katarismen inte vara katarism så 

beskriver Ylva Hagman i sin doktorsavhandling Katarerna vad katarism är.  

Katarerna själva ser en stamänglasjäl som en del av det mänskliga inom oss. Den har fallit ned 

till mänskligheten från Guds rike. Och denna själ bevakas av den onde materiella guden. De 

hämtade mycket av sin kunskap från gnosticismen och den "frälste frälsaren". De ser en 

helhet i naturen och dess väsen. Ett väsen som också finns inom buddhismens tankegångar. 

Katarerna var övertygade om att vår innersta själ kom från en fallen ängel. Vi bar/bär på en 

gudagnista som vi fått. I människan är det den gudomliga elden uppblandad med luft och det 

tillsammans blir livets andedräkt. Katarerna för fram de goda männens lära som sin kristna 

urtro. En tro som de säger sig ha fått genom Jesus. Genom Jesus har de fått den helige andes 

dop som är något människan behöver för att förenas med änglasjälen. Katarerna ser religionen 

som något människan har skapat, men andligheten är något som vi fått av skaparen. 

Katarerna hämtade sin grund tro från många olika håll. Men gnostikerna har stor betydelse för 

dem. Även den Iranska läran har stor betydelse. För grundtanken i denna lära ger dem ett 

synsätt eller tankesätt där människans själ, som också ses som den inre människan. Detta 

betraktas som ett gudaväsen som fallit, sjunkit eller blivit nedsänt i materien. Katarerna 

huvudsakliga grund tro är att själen kommer från den gode Gudens skapelse och dit skall den 

en gång återvända. Själen kan i sig aldrig dö, den lever vidare efter att människans skal/kropp 

dör. Själen vandrar vidare till en ny varelse, människa eller djur. För att frigöra själen från att 

reinkarnera vidare utvecklade man ett eget sätt att leva. Katarerna ansåg att det finns en ond 

Gud, Rex Mundi som styr över materien - kroppen. För att vara fullkomlig vid sin död så bör 

de leva ett liv i harmoni med naturen och omvärlden. 

Påven och hans män har genom tiderna haft stora problem med grupper av människor som 

inte var trogna deras rätta lära. De har inte kunnat kontrollera dessa människor tro som de 

velat. Därför har de tagit till olika former av våld för att återfå kontrollen. När sedan 
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katarismen kom på medeltiden med den stora allmänheten som anhängare blev hotet mot 

katolska kyrkan för stort. Kyrkans existens var hotad i grunden, nu måste de slåss för sin hela 

existens. Då är alla medel tillåtna enligt dem själva. Förgörandets stund var inne. Greven av 

Leicester fick uppdraget att starta kriget. 

Katarismen fanns officiellt under 500 år. Men den har överlevt om än i annan form ända in i 

vår tid. Rosenkorsarna har funnits sedan länge, men Den urkristna levnadsskolan är ny 

åtminstone i Sverige. Båda dessa har hämtat inspiration från katarismen. Katarismen som 

sådan är inte bara en religion utan en livsåskådning som omfattar allt och alla. Den ger 

trygghet och harmoni i livet för människan.  

 

11 VIDARE FORSKNING 
Förslag till forskning kan vara att titta på hur katarerna fungerade socialt. De förespråkade 

strikt sexuell avhållsamhet men hur var det egentligen? Den som levde inom äktenskapet och 

ville mot ta emot  Fader vår och konsolamentum var tvungen att först utträda ur äktenskapet. 

Makarna var tvungna att lämna varandra en tid före mottagandet av bönen och den helige 

andes dop. För om det var så hur kunde deras lära och kult då finnas kvar under så lång tid? 

 



 

 

30

12 LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING 
 

Barber Malcolm (1996) Det nya ridderskapet. Brutus Östlings Bokförlag Symposion 

De boer Ester (1998) Maria Magdalena bakom myterna. Bokförlaget Cordia 

Hagman Ylva (1994) Katarerna. Esclarmonde Förlag Ulricehamn 

Hellström Jan Arvid (1995) Änglarnas fall. Bokförlaget Atlantis AB 

Jönsson Thomas (1996) Tarot - den inre världsomseglingen.  Solrosens Förlag AB 

Pagels Elaine ( 1999) De gnostiska evangelierna. Nörhaven A/S Danmark 

Smart Nina (199) Atlas över all världens religioner Calmann & King Ldt London England 

Nationalencyklopedin (1999) 

Religionshistoria (1996) Ritualer Mytologi Ikonografi. Bokförlaget Nya Doxa AB Nora 

Le catharisme, religion des cathares Hérésie médiévale: (On-line) Tillgänglig på Internet: 

wysiwyg://2/file:/A/Le Catharism, religion des cathares.htm 

Den urkristliga levnadsskolan: (On-line) Tillgänglig på Internet:   

http://www.universelles-leben.org/sv/medi.html

Påvens historiska ursäkt: Hudiksvalls Tidning 5/5 2001  

 

http://www.universelles-leben.org/sv/medi.html

	 1 INLEDNING
	1:1 Syfte
	1:2 Frågeställning
	1:3 Metod


	 2 BAKGRUND
	2:1 Allmän förhistoria
	2:2 De katariska kyrkorna
	2:3 Historisk situation
	2:4 Påvens gudomliga makt


	3 LEGENDER 
	3.1 Legenden om Tempelriddarna och den katariska skatten
	3:2 Legenden om Tarotkorten


	 4 KATARISMEN
	4:1 Sättet att leva
	4:2 Religionen i Katarismens historia
	4:3 Läran
	4:4 Ritualer
	4:5 Skapelsemyten med änglafallet.
	4:6 Katarernas naturuppfattning
	4:7 Människosyn 
	4:8 Målet med tron


	5 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I DÅTID
	5:1 Valdenserna 
	5:2 Albigenser


	6 ÖVRIGA HISTORISKA FAKTA
	6:1 Var fanns de?
	6:2 När fanns de?
	6:3 Vilka var de?


	7 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I NUTID
	7:1 Rosenkorsorden
	7:2 Den urkristliga levnadsskolan idag


	8 HISTORISK URSÄKT FRÅN PÅVEN
	9 DISKUSSION
	10 SAMMANFATTNING
	11 VIDARE FORSKNING
	 12 LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING


HÖGSKOLAN I GÄVLE


Institutionen för humaniora 


Och samhällsvetenskap


Religionsvetenskap C


C – uppsats 10 poäng 


Vårterminen 2001


Katarismen

De goda männens lära


Handledare: Jari Ristiniemi                        Författare: Ulla Sundström




41 INLEDNING



41:1 Syfte



41:2 Frågeställning



41:3 Metod



52 BAKGRUND



52:1 Allmän förhistoria



72:2 De katariska kyrkorna



82:3 Historisk situation



92:4 Påvens gudomliga makt



103 Legender



113.1 Legenden om Tempelriddarna och den katariska skatten



113:2 Legenden om Tarotkorten



124 Katarismen



124:1 Sättet att leva



134:2 Religionen i Katarismens historia



154:3 Läran



154:4 Ritualer



164:5 Skapelsemyten med änglafallet.



194:6 Katarernas naturuppfattning



194:7 Människosyn



204:8 Målet med tron



215 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I DÅTID



215:1 Valdenserna



215:2 Albigenser



226 Övriga historiska fakta



226:1 Var fanns de?



226:2 När fanns de?



236:3 Vilka var de?



237 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I NUTID



237:1 Rosenkorsorden



247:2 Den urkristliga levnadsskolan idag



258 Historisk ursäkt från påven



259 DISKUSSION



2810 SAMMANFATTNING



2911 Vidare forskning



3012 Litteratur och KÄLLFÖRTECKNING






1 INLEDNING


Katarismen fanns under minst 500 år. Den verkade från mitten av 900-talet till mitten av 1400-talet. I en stor region var stora delar av befolkningen själva katarer eller sympatiserade starkt med dem. Detta gör att jag vill veta mer om katarerna och deras tro katarismen. Katarerna har en stark anknytning till gnosticismen. De utvecklade en egen form av tro som inte kunde accepteras av den etablerade kyrkan i området. Kyrkan såg dem som ett allvarligt hot mot sin egen existens därför förföljdes dessa katarer skoningslöst under lång tid.

1:1 Syfte


Syftet med min uppsats är att förstå helheten i katarernas liv och deras livsåskådning och att kunna ge en bild av katarismen som religion hos katarerna. 


1:2 Frågeställning


Katarism, vad är det? Här uppstår några följdfrågor som jag vill få besvarade.


Varifrån hämtade de sin tro? Vilken är deras historia? Vad hade de för människosyn? 


1:3 Metod


Min intention har varit att använda kvalitativa metoder. Genom att söka djupare kunskap om ämnet katarer och deras tro katarismen. Insamlandet av material från facklitteratur, doktorsavhandlingar, uppslagsverk, dagspress och Internet varit viktigt. Viljan är att försöka förstå helheten i katarernas liv och deras livsåskådning. Den litteratur jag har använt mig av har hjälpt mig att få större kunskap inom området som mitt arbete spänner över. Jag har försökt sammanställa en bild av hur katarerna levde, utifrån deras tro och deras sätt att leva.


2 BAKGRUND


2:1 Allmän förhistoria


Det katariska mytelementet kan härledas till många olika sekter.  Bland annat de gnostiska och manikeiska där den frälste frälsaren
anses som mycket viktig. Sambandet mellan manikeismen och gnosticismen ter sig helt naturlig om man läser inkvisitionsprotokollen som den katolska kyrkan förde. Detta samband har blivit undersökt på ett intressant och grundläggande sätt av Hans Söderberg i hans doktorsavhandling La religion des cathares från 1949 enlig Ylva Hagman
. Denna avhandling skall göra det lättare att förstå katarernas tankesätt. Kanske ger det rent av en bidragande förståelse av det iranska frälsningsmysteriet som bakgrund till gnosticism, judendom och kristendom i den hellenistiska världen. I de Iranska apokalyptikerna skildras den kosmiska kampen om den etiska dualismens livsåskådning
. Grunddragen i denna lära återfinns så långt bak i religionshistorien som cirka 600 år f.Kr. Grundtankarna i den iranska läran ger ett synsätt eller tankesätt där människans själ, ses också som den inre människan. Den som betraktas som ett gudaväsen som fallit, sjunkit eller nedsänts in i materien. Detta gudaväsen skall någon gång i framtiden återvända till sitt urhem varifrån det en gång kom. Enligt detta synsätt går det en iransk röd tanketråd från zoroastrismen till zervanism, mandeism, manikeism och vidare över till katarismen. De grundläggande och viktigaste elementen i gnosticismen är till sitt ursprung iranska.  De gnostiska källorna använder regelbundet en manlig - kvinnlig symbolik när de beskriver Gud. Man talar om Gud som en tvåfald vilket omfattar både de manliga och kvinnliga elementen. En grupp gnostiker menar att de fått en hemlig tradition från Jesus genom Jakob och Maria Magdalena. Denna grupp hämtar inspiration från Valentinus som kom från Egypten till Rom (135-160), där han var verksam som lärare i filosofi. Valentinus menade att han hade mottagit inte bara den kristna traditionen som alla troende har gemensamt, utan också blivit invigd i en hemlig lära om Gud av Theudas, en nära lärjunge till Paulus
. Själv lärde inte Paulus ut något om denna hemliga insikt offentligt till vem som helst, utan bara till sådana människor som var andligt mogna att motta denna kunskap enligt Valentinus. Valentinus själv erbjuder sig i sin tur att inviga de som är andligen mottagliga och mogna att förstå sin egen insikt. Vad dessa gnostiker menar sig veta är att skaparen ställer falska maktanspråk och högmod ("Jag är Gud, och det finns ingen annan") vilket härstammar från hans egen okunskap
. Att erhålla gnosis innebär att komma till insikt om den sanna källan till gudomlig makt, nämligen djupet i allt som är. Den som har lärt känna denna källa har samtidigt lärt känna sig själv och upptäckt sitt andliga ursprung
. När man har funnit sitt andliga ursprung har man kunskapen om Gud som Fader och Moder. Den som fått denna insikt är förberedd att få det hemliga sakramentet som kallades förlossningen. Genom förlossningens sakrament har den troende blivit fri från Rex Mundi, den materiella gudens makt och kan känna sin egen själs Gud
. Valentinus var lärare och poet och många religionshistoriker anser att det är denne man som nedtecknade "sanningens evangelium". Han beskriver Gud som Fadern till det outsägliga och djupet. Alltets Moder står för nåden, tystnaden, moderlivet
. 



Här skiljde sig olika lärare åt. Somliga yrkade på att det gudomliga skall uppfattas som androgynt som den stora manliga - kvinnliga kraften. Medan andra förespråkar ett harmoniskt och dynamiskt förhållande mellan motsatser. Denna uppfattning kan tillsynes stå nära den kinesiska läran om yin och yang, men är helt främmande för den rättläriga inom kristendomen. Det finns källor som uppvisar extremister i den gnostiska rörelsen och som har en uppfattning om att endast de som frånsäger sig sitt sexualliv kan uppnå mänsklig jämlikhet och andlig storhet
. Man kan se en stark påverkan på litteraturen som kommer från 200 - talet före Kristus. Både när det gäller den litteratur som ej ingår i Nya testamentet och skrifter i det Nya testamentet har sitt ursprung i Iran.  Denna visar på en dualistisk världsåskådning med själens preexistens (före existens) som grund. Man kan då tolka detta som att det finns två olika trosinriktningar inom katarismen. För det första de absoluta dualisterna som härleds till den iranska gnosticismen, då främst mandeismen och manikeismen och de förmildrade dualisterna som kan kopplas till syrisk - egyptisk gnosticism. För det andra de absoluta dualisterna som ser individuell preexistens, symboliserad av individuella änglaväsen. Medan den förmildrade dualismen har en föreställning om en kollektiv änglasjälars preexistens. Dessa symboliserar ett änglaväsen eller möjligen två som då utgör någon form av stamsjäl eller stamsjälar till samtliga människors själar. Ett grundläggande problem, vid sidan av frågan om en eller två ursprungsprinciper, var för katarerna en fråga om själens preexistens. Kan man betrakta de mänskliga själarna som fallna individuella änglaväsen, eller härstammar de mänskliga själarna från en eller möjligen två inspärrade änglar som de är kollektivt delaktiga i ?

2:2 De katariska kyrkorna


De katariska kyrkorna bakgrund; Det fanns två helt fristående församlingskyrkor i Konstantinopel, samt fem församlingskyrkor utspridda över Europa. Dessa var i sin tur indelade i en västlig och en östlig gren. Den västliga grenen omfattade Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland. Medan den östliga grenen omfattade de grekiska och slaviska språkområdena. Alla dessa kyrkor hade en egen biskop. Men det finns en påve beskriven och han hade sitt säte i Trogir.(Papa Niquinta kallades han och det sägs vara han som beskriver de olika katariska kyrkorna i St-Felixkonciliets protokoll
).


Ecclesia Drogometiae anses vara moderkyrka till alla katariska kyrkor. Den har en absolut dualistisk syn på Gud som absolut ande och absolut god. 


Ecclesia Bulgariaes ursprungsområde var begränsat till kejsare Peters Bulgarien. Men detta land var geografiskt mycket stort. Det stäckte sig från Svarta havet och över hela Makedonien. Landet hade Sofia som huvudstad. Fram till 1167 var denna kyrka den klart viktigaste katariska kyrkan. Den delen av katarismen hämtade sin grund tro från den iranska gnosticismen. Ur den har det sedan vuxit fram nya dotterkyrkor både i Frankrike och i Tyska Rhendalen. 


Ecclesia Dalmatiae kallades även den ”Bosniska kyrkan” och den hade sitt starkaste fäste i Kroatien samt i delar av Bosnien och hade då Trogir och Split som huvudfästen. Den hade sin geografiska spridning mer åt öster.


Ecclesia Romanae även kallad "Roms nya kyrka", den hade en utbredning mer åt mindre Asiens västkust. Till den kyrkan tillhörde de som förespråkade en förmildrad dualism. Den har ett påbrå som leder till gnosticismen. 


Ecclesia Melenguiae är den mest svårlokaliserade av alla de katariska kyrkorna, men man tror att det var ett slaviskt folk som utnyttjade denna kyrka
.

2:3 Historisk situation


Den latinska grenen av katarismen tillhörde Ecclesia Bulgariae, som företrädde den förmildrade dualismen. Detta gäller med säkerhet också för den italienska katarismen men även för den occitanska katarismen
. Senare kommer den occitanska katarismen att övergå till en mera radikal form av katarisk dualism (vilket är det ondas princip som är utan början och utan slut). Detta fick till följd att man klippte alla tänkbara band som fanns till katolicismen
. Detta i sig är till innehåll och som tendens betraktat liknande manikeismen. Den förmildrade dualismen följde mera den kristna filosofin och de var även mindre hierarkiska
 (vid St-Felixkonciliets omvändes occitanska och franska katarer från den förmildrade dualismen till den absoluta dualismen).

Rom och Konstantinopel kom att bli oense om hur den kristna läran skulle se ut. Detta gjorde att de skiljdes åt år1054. Därefter för de olika linjer om den kristna läran. Den ortodoxa kyrkan fanns i öststaterna och i östra Medelhavet. Där fanns ingen gemensam högsta instans. Patriarken av Konstantinopel/Istanbul har av historiska skäl en hedersplats bland kyrkoledarna. Tre traditioner har dominerat, den grekiska, arabiska och slaviska, senare även den rumänska. Störst av alla är den Ryska ortodoxa kyrkan. Den har blivit en slags folkkyrka genom att bevara de nationella intressena under olika härskare. Tron i den ortodoxa kyrkan är tron på att den helige anden har en central roll. Denna ande leder kyrkan och ger den enskilde delaktigheten av gudomlig natur. Tanken på att Gud blev människa för att människan skulle bli lik Gud är ständigt återkommande. Askes, lovsång och bön är medel i sökandet efter livets fullkomlighet i den ortodoxa kyrkan. Ikondyrkan har funnits från cirka 700 - talet. Teologin om dem utgår från tanken på att Kristus är Guds avbild. Ikonerna vördas men tillbeds inte, utan vördnaden härleds tillbaka på urbilden av Gud. Den ortodoxa kyrkan har ingen uttalad sakramentslära, men man talar ofta om samma sju sakrament som finns i den romerskkatolska kyrkan. Nattvarden är absolut central i gudstjänstlivet och kallas därför "den gudomliga liturgin". Dopet och smörjelsen ges tillsammans och ger barnen rätt till nattvarden. 


Den romersk katolska kyrkan även kallad den katolska kyrkan står under ledning av en biskop som kallas påve. Den anser sig vara identisk med den kyrka som Jesus grundade genom Petrus (Matt.16:13-19), och påven är Petrus efterträdare. Historiskt sett är den en vidareutveckling av den västromerska rikskyrkan med Rom som centrum. Trosinnehållet överensstämmer till stor del med de ortodoxa kyrkorna. Nattvarden som ett offer, Maria som jungfru och helgon, men celibatet och klosterlivet värderades mycket högt hos dem. Påven kom att stå i ett spänningsfyllt förhållande till kungar och kejsare i Europa under medeltiden. Detta skapade ibland mycket stora konflikter som följd. 

Under perioden 1309-1377 verkade påven från Frankrike. Detta kunde ske därför att den tjänstgörande påven Clemens V, ansågs politiskt mycket svag. När den franske kungen begärde att påven skulle bosätta sig i Frankrike så förmådde denne inte stå emot. Därför blev Påven Clemens V tvingad av den franske kungen Filip IV att bosätta sig i Avignon som därmed blev påvens residensstad under åren 1309 - 1377. Påven fick ett stort ”påvligt” slott i gotisk stil (Palasis des Papes) som bostad och med ämbetsrum. Denna period kallas påvarnas Babyloniska fångenskap som upphörde när Gregorius XI återvände till Rom 1376. Avignon var en påvlig besittning ända fram till den franska revolutionen då den införlivades med den franska staten. Under denna tid fanns det flera påvar som gjorde anspråk på påvemakten med stora interna stridigheter som följd. Den påvliga makten och ämbetet urholkades på grund av dessa maktstridigheter. Olika länder ansåg att deras man var den rätta "påven". Därmed ansåg varje land att deras man var just han som var den rättmätiga påven
. Frankrike, Spanien och Skottland stödde aktivt den franske påven i Avignon. Roms påve fick sitt stöd från England, Portugal och Irland. De nordeuropeiska länderna skiftade sina lojaliteter mellan dessa två efter behov eller rent praktiska skäl.

2:4 Påvens gudomliga makt


Den romerska påven och hans medhjälpare ansåg att katarena förkunnade en irrlära och att de förförde de små, okunniga och enfaldiga de som inte visste bättre än att lyssna till dem. Därför måste dessa icke rätt troende utplånas från jordens yta. För att förgöra dessa enligt påven otroget kristna människor började de påvetrogna att förfölja dessa katarer. Från början bara med ont förtal för att senare ta till våld i allt högre grad. Katarer tilläts debattera med katolikerna i flera dagar innan de brändes levande på bål som otrogna den påvliga läran. Om de gjorde bot och återvände till den katolska kyrkans tro fick de leva, men som dömda kättare måste de bära stora gula kors på ryggen så att alla kunde fördöma dem. Ofta blev de manliga katarerna tvångsanslutna till olika munkordnar så att kyrkan kunde hålla dem under uppsikt så att de inte kunde återfalla till kätteriet. Det var främst då till fransiskaner och dominikaners ordnar och deras klosterliv som de kom till
. Många kvinnor hamnade också i kloster med eller mot sin vilja.


De otrogna kättarna som inte gjorde bot skulle brännas på bål. De berättade att deras lära legat dold för den stora massan och därför kunde de inte göra bot och bättring som den katolska kyrkan föreskrev. Deras lära kom ända från martyrernas tid och de förde fram denna kunskap till denna dag. Dessa troende katarer kallade sig apostlar och omtalades som de gode männen. Dessa hade egna biskopar samt en egen påve Papa Niquinta.


3 Legender 


Det finns många legender och historier som kan sägas vara mer eller mindre sanna och som berör katarerna. Jag har hitta några som jag vill berätta om. 


År 1891 hittade en präst i Rennes-le Château, i södra Frankrike på den gamla pilgrimsleden till Santiago de Compostela, fyra dokument under altaret i sin 1200-tals kyrka. Ett dokument skall ha varit en släkttavla nedtecknad 1244, samma år som katarernas sista fäste i Montségur några mil från Rennes-le Château föll i händerna på inkvisitionen. De andra dokumenten säg innehålla kartor och delvis kodade texter på franska och latin. Vissa av koderna var enkla, t.ex. så var vissa bokstäver lite större än andra, och när man läste dessa i en följd stod det följande: 


A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT. (Denna skatt tillhör Dagobert II och Sion och han är där död
). Ett annat kodat ord som dök upp var REX MUNDI, som var katarernas benämning på den materiella världens Gud/konung. Vart denna släkttavla samt en kartong med innehåll tog vägen vet "ingen" med säkerhet, inte heller vad kartongen innehöll. Prästen antas ha sålt dem i Paris eller till Vatikanen. Hur det än förhöll sig så blev denne präst helt plötsligt en mycket rik man. Vatikanen behandlade honom med silkesvantar och höll honom om ryggen trots att han misskötte sitt arbete så till den milda grad att lokalbefolkningen ville ha honom avsatt. När han dog 1917 hade han spenderat ett belopp motsvarande tiotals miljoner kronor I dagens penningvärde. Han lät bygga ett torn som han kallade Tour Magdala. Han dekorerade ”sin” kyrka på ett mycket bisarrt sätt bland annat genom en inskription ovanför ingången som löd TERRIBILIS EST LOCUS ISTE (Denna plats är fruktansvärd).

3.1 Legenden om Tempelriddarna och den katariska skatten


Den artonde mars 1314 brändes Tempelriddarordens siste stormästare Jacques de Molay långsamt till döds över en eld på en liten ö i Seinefloden. Detta som ett straff för han förklarat sin orden oskyldig till de många anklagelser de fick utstå. Detta markerade även slutet på ett kapitel av historiens märkligaste och mäktigaste slutna sällskap. Tempelherrarnas "hemligheter" om en reell nedgrävd skatt kan vara den skatt som i vissa kretsar sägs härstamma från katarerna. När Montségur föll i de franska truppernas händer sägs att katarerna förde undan sin "skatt". Skatten som beskrivs kan vara kunskapens skatt. Böcker och skrifter från de tidiga apostlarna sägs ha tillhört katarerna. Det finns omnämnda skatter i flera olika skrifter, och från olika tidsepoker. Är det samma skatt man talar om
? Vishetens kunskap om det fördolda, eller kartor eller släkttavlan som prästen i Rennes-le Château fann, vem den nu tillkommer.  


3:2 Legenden om Tarotkorten


Enligt olika teorier har tarotkortleken under medeltiden förts till Europa antingen av zigenare, tempelriddare eller de muslimska morerna. Enligt en annan teori skall tarotkortleken ha skapats i Europa av albigenserna, som var en gnostisk "sekt" verksam i Sydfrankrike på 1100-talet. Korten skall ha utgjort ett fördolt sätt att förmedla kunskap som stod i strid med den etablerade kyrkan
. Tarotkorten används i dag som en form av spåkort/siarkort och de är mycket populära inom New Age. 


4 Katarismen


4:1 Sättet att leva


Katarerna sågs bära blå kåpor och de talade ur Johannesevangeliets skrift. Deras präster kallades perfecti
. De hade fått den helige andes dop och ansåg som fullkomliga. Det fanns de som bara var troende och de kallades för credentes
. Man kunde leva som credentes hela livet. I slutet av livet kunde man gå in i något som kallades Enduran den sista fastan som varade i 57 dygn. Enduran var tänkt som en form av självmord därför var det sällan som någon som överlevde denna långa fasteperiod. De ansågs som döende och då fick de den helige andes dop och den sista smörjelsen. De som överlevde fastan fick också den helige andes dop
. Deras perfecti predikade om renhet, rättfärdighet, insikt och befrielse, och om det bästa sättet att leva. Det ansågs vara bäst att leva ett asketiskt liv. Det innebar att inte äta kött, ost, ägg och att avhålla sig från sexuellt umgänge samt att lära sig utveckla sina kunskaper om örter och dess läkande och helande förmågan.  



Gud har genom Jesus visat människorna på jorden att tro, moral och sakrament är den sanna Gudskyrkans budskap. Religionen innebär mer än bara Gudar och myter. Den är vördnad för andra människor och varelser, för naturen och hela dess skapelse. Den är moral och livsåskådning, och framförallt är den ett sätt att leva i vardagen. De gode männens lära, de rena, något som de blev genom den helige andes dop, konsolamentum
. De flesta troende tog emot den helige andes dop på dödsbädden. Då kunde deras själar återvända till sin andliga kropp i himmelen. De blev värdiga att ta emot Fader vår. 



Katarerna var emot allt krig och våld. De var vegetarianer och de nyttjade inte starka drycker. De goda männen vägrade äta kött, ost och smör. Som bevis för det hänvisade katarerna till Jesus ord ”Detta säger jag, bröder, att kött och blod icke ärva Guds rike, icke heller kan det förgängliga (dvs. Den dödliga kroppen) ärva oförgängligheten"
. De ville inte befatta sig med något som hör materien och fortplantningen till och allra minst röra vid något som hade med kroppslig lust att göra. Den som inte är fullkomlig vid sin död, säger de goda männen, han föds tillbaka in i köttets kretslopp. Först i nästa liv kan han då rena sin själ ifrån köttet. Den kan då förenas med sin himmelske ande och återvända till sitt ursprung. Detta med en hänvisning till att djur också kan ha en ängels och/eller människosjäl som även kunde inkarnera i en djurkropp. Katarerna var i allmänhet mycket kunniga om örters förmåga att stilla hunger. De kunde även bruka örternas förmåga att läka sår och förhindra infektioner därför var bland annat kända som duktiga jordemödrar. Denna kunskap gjorde att folket omkring katarerna ofta anlitade dem i olika vårdande sammanhang. Katarernas läkekunskap sågs som irrlära och förförelse, enlig påven, hans biskopar och munkar. De sa att de goda männen förför de små och enfaldiga, därför måste dessa otrogna kättare utplånas från jordens yta.


4:2 Religionen i Katarismens historia


Katarismen existerade under minst 500 år, från mitten av 900-talet till mitten av 1400-talet. När den var som störst fanns den från Konstantinopel i öster till Bordeaux i väster, från Madrid i söder till Köln i norr. Katarerna stod som symbol för frihet, tolerans och verklig demokrati
. Katarismens storhetstid sammanföll väl med det ekonomiska och kulturella uppsving som fanns främst i Occitanien som senare kom att kallas Languedoc i nuvarande södra Frankrike. Katarerna ansågs vara de som kunde sprida de goda männens lära. Själv kallade de sig för de kristna något som de blev genom den helige andes dop, konsolamentum. "I begynnelsen är Gud. Gud är av begynnelsen ren Ande. Inget kroppsligt låder honom vid. Inte köttet, världen eller skapelsen. Gud är anden och hos honom är bara andliga väsen. Där sjunger änglarna den evigt höga sången, stark som bruset ifrån stora vatten. Hos Gud är av evighet hans son. Hos Gud är också änglarna som från begynnelsen är andliga väsen"
. Så undervisade de gode männen. Dessa katarer ansågs som mycket duktiga hantverkare, men de var även mycket läkekunniga. Den lokala befolkningen behövde dessa läkekunniga katarer vid sjukdomar och infektioner av olika slag. Dessa kunde även ge den sista smörjelsen, konsolamentum, som var en möjlighet att förena anden med det eteriska änglaväsendet när någon var döende. Som vegetarianer var de mycket kunniga om örternas läkande och helande förmågor. Detta sågs inte med blida ögon av Katolska Kyrkan som såg katarernas läkekunskap som hokus pokus, därmed också som ett uppror och hot mot den etablerade kyrkan som inte kunde acceptera detta. Detta fick till följd att kyrkans män började förfölja och förtala katarerna. Man hotade och skrämde befolkningen som anlitade dessa läkekunniga. När dessa katarer som kallas perfecti
 predikade om renhet i anden, rättfärdighet, insikt och befrielse, kom folk i stora mängder för att lyssna till dem. Även många av katolska kyrkans män samarbetade i smyg med dessa perfecti. En perfecti märktes väl när de kom till en by. De såg alltid till att bära Johannesevangeliet synligt vid sin högra sida. Att katolska kyrkans män hjälpte och samarbetade med de otrogna kättarna hade påvens män svårt att acceptera. Detta fick till följd att den Katolska kyrkans inkvisitorer försökte omvända katarerna till kristendomen med alla medel, hot, våld, och fruktansvärt tortyr som slutade med att de brändes till döds på stora bål.



Inkvisitionens storhetstid inleddes på 1100-talet. Nu skulle de otrogna kättarna utrotas för alltid tyckte den katolska Påven Innocentius III. Irrläran måste bekämpas med alla medel, och till denna grymma handling tog de hjälp. Den som fick det stora och hedersamma uppdraget var Simon de Montfort
 som var fransk adelsman. Han förde befälet över korstågen som innehöll stora mängder korsriddare på uppdrag av Påven Innocentius III
, han fick snart kontroll över stora delar av Languedoc. Hela Beziers
 befolkning föll offer för en massaker, där totalt mellan tio- och femtontusen män, kvinnor och barn dödades skoningslöst för att de otrogna, katarerna, skulle lära sig. De brändes i tusental i andra städer. År 1209 startade korståget mot albigenserna. De var en annan grupp kättare och oliktänkande som skulle bort raderas från jordens yta. Detta var ett sätt för den franske kungen att annektera Languedoc.


Ett av de sista slagen om katarismen ägde rum i södra Frankrike kring borgen Montségur
 år 1244. Det var en borg som byggts på ett berg bland de pyreneiska bergstopparna.  Dit hade många av de goda männens anhängare tagit sin tillflykt. Denna borg stod under beskydd av greven av Toulouse men detta hjälpte föga när belägringsmaskinerna var på plats.  Efter nio månaders belägring kapitulerade befolkningen och ett stort antal katarer (209st) vandrade sjungande ner för berget för att brännas på ett bål. Det var många som inte var katarer som följde sina kristna vänner i döden, fast de hade fått fri lejd. Efter denna grymma händelse förde de överlevande katarena ett mera undanskymt liv. De fortsatte att predika men valde att färdas längs vägar som inkvisitorerna inte kände till. Man använde grottor i bergen som samlingsplatser. 


Ruinerna av borgen Montségur finns kvar än i dag. En minnessten finns på platsen där bålet brann och färska blommor läggs dit varje dag som visar att byborna inte har glömt denna fruktansvärda handling som den katolska kyrkan stod för. Många gator och platser är än idag uppkallade efter katarerna i södra Frankrike. 


4:3 Läran


Den ortodoxe biskopen i Lyon som förklarar att kättarna skryter med att de har fler evangelier än det egentligen finns. Han beklagar sig över att på hans tid borde sådana skrifter ha fått en vidare spridning. Man antog att dessa evangelier som var kätterska så måste de vara nyare än Nya Testamentets evangelier. De skrifter som finns i NT är daterade till 60-110 e Kr. Men nyligen har det konstaterats att bland annat Thomas evangeliet och Johannes - apokryfen kan vara jämngamla eller ännu äldre. Dessa texter vet man med stor säkerhet att katarerna citerade ur vid deras predikan. Man har länge vetat att många bland de första kristna fördömdes av andra kristna såsom kättare. Många texter gör anspråk på att föra fram traditioner som är hemliga, dolda för de många. Dessa bildade vad som under det andra århundradet kom att kallas den allmänna kyrkan. De kristna som inte ville tillhöra denna grupp kallades sig nu gnostiker. De ansåg sig ha fått insikten om det fördolda. De menade att känna sig själv i djupaste mening är att på samma gång ett sätt att känna Gud och detta är hemligheten med gnosis
. 


Fader vår tillsammans med ett mindre antal böner är Katarismens kärna, pelare, grund och främsta kännetecken. Utan denna bönekedja skulle katarismen inte vara katarisk.


4:4 Ritualer


Det finns en samlad bild av katarernas motstånd till nattvarden. Enligt mer detaljerade källor inledde katarerna sina måltider med en brödvälsignelseritual. I östkyrkan är detta ett okänt fenomen.  Denna ceremoni är något som är klart skildrad i de västdominerade katariska kyrkorna. Där huvudbönen är Fader vår och är den som inleder alla måltider
.


Enligt katarerna gav Gud Kristi lärjungar kraften att omfatta bönen Fader vår. Kristus förde in bönen Fader vår in i den jordiska världen och förmedlade den till lärjungarna och till "bos homes". Detta skulle vara syftet med Jesus ankomst till jorden. Katarerna var emot att bedja i kyrkor. De ville hellre bedja i ett rum i sina egna hus. Katarerna kunde samlas till bön i slott som i koja
. Men man kunde även samlas utomhus eller i grottor om det behövdes.



Initiationsriten
 till den blivande perfecti började med meljonamentum som är en rituell hälsning och välsignelse. Därefter kommer konsolamentum, den helige andes dop för att följas av bönen Fader vår och ett antal små böner som skall ge kunskapen om katarismen. Där efter får den invigde predika och ge den helige andes dop fritt till den som så önskar och har uppnått den vishet som krävs
. För vanliga människor som inte hade uppnått den stora kunskapen och visheten fick nöja sig med den enklare formen av hälsningsriten heretisering.

4:5 Skapelsemyten med änglafallet.


I begynnelsen var allt fullkomligt. Gud skapade människorna som änglavarelser i den andliga världen. Där ägde människorna en andlig kropp, en själ och en ande.


"Själen är oförmögen att vara fri, bland annat därför att den är okunnig om sitt ursprung och sitt egentliga väsen. Människan kan dock ana någonting av sanningen"
.


På något vis bröts dock den himmelska harmonin och de gudomliga stjärnlika änglarnas själar föll och spärrades in i kroppar i den materiella världen. Katarerna menade att den materiella världen skapades eller formades efter det att synden blivit begången i himmelen. Det vill säga efter änglarnas fall, och att detta var den egentliga domen. Domen som varje själ skall sona var alltså redan utdömd i samband med fallet.  Enligt katarerna verkställdes inspärrandet av själarna i jordiska kroppar av Satan för att han skulle få makten över själarna
. För att få behålla makten introducerade han reproduktionssystemet, vilket innebar att han kunde fortsätta att hålla en själ fången genom att låta den reinkarnera
. 


Katarernas syn på fallet kan ha orsakats av själarnas fria vilja eller som en följd av tvång. Djävulen, Satan eller Lucifer är denna världens furste. De kallade honom Rex Mundi och han skulle enligt katarerna ha varit den himmelske förvaltaren i deras skapelseberättelse
 . Han härskar över alla som lyder honom, det vill säga alla som inte är invigda och troende katarer och inte mottagit konsolamentum. Som stöd för denna uppfattning citerade katarerna ofta I Joh. 5:19. Enligt katarernas fria tolkning. Den gode guden var helt och hållet god och hade ingenting att göra med de onda makterna eller med makten över denna världen. Överheten och de jordiska kungarna och kejsarna får sin makt av Satan



Människans själ, som också ses som den inre människan, betraktas som ett gudaväsen som fallit, sjunkit eller nedsänts in i materien. Detta gudaväsen skall någon gång i framtiden återvända till sitt urhem varifrån det kom.
 Ett grundläggande problem, vid sidan av frågan om en eller två grundprinciper, var för katarerna själva frågan om själens preexistens. Är de mänskliga själarna att betrakta som fallna individuella änglaväsen eller härstammar samtliga mänskliga själar från en eller möjligen två inspärrande änglar som de är kollektivt delaktiga i? Det finns en föreställning om att urmänniskan fängslas i materien och att alla mänskliga själar härstammar från denna urmänniska. Det är egentligen en fortsättning på gnosticismen, vilket gör att de företräder tanken om individuellt fallna stjärnor eller änglar, som var och en för sig nu är det samma som varje enskild människas själ. 


Katarerna anser att själen, gudagnistan inte kan förstöras utan lever vidare. Det är den gudomliga delen av människan, den som i himmelen var den gudomliga själen som överlever döden. Deras starka övertygelse om de fyra elementen jord, eld, luft och vatten, där det är den eteriska elden som är urelementet som genomtränger och håller samman allt, det är naturen, och anden. I människan är den gudomliga elden uppblandad med luft: livets andedräkt. Naturen var/är helig enligt deras synsätt. I Maria evangeliet står det ”skaparen och hans skapelse tas upp, synden och dess konsekvenser, frälsningen med hjälp av gnosis och själens resa efter döden”. Katarerna ansåg att de hade kunskapen om skatten, mysteriet. "All makt i himmelen och på jorden har blivet given åt mig"
 säger Jesus när han visar sig för sina lärjungar efter uppståndelsen. Till det citatet hänvisar katarerna när de talar om mysteriet. Maria evangeliet ger på så vis en kort översikt över gnosticismens väsentliga doktriner. Inom den gnostiska läran ansåg man att Maria Magdalena var en av Jesu lärjungar.


”Och följeslagerskan till Frälsaren är Maria Magdalena. Kristus älskade Maria mer än alla lärjungar och han hälsade henne med en kyss på hennes mun många gånger. De övriga lärjungarna, de sade till honom Varför älskar du henne mer än oss alla? Frälsaren svarade, han sade till dem: Varför älskar jag inte er såsom henne.”

Detta citat är hämtat ur ”de gnostiska evangelierna” inledning av Elaine Pagels.


Gnosis är ett grekiskt ord och betyder bokstavligen ”vetande”, ”kunskap”. Det är inte någon naturvetenskaplig kunskap utan kunskap som man får genom uppenbarelser.


”Kunskap om vilka vi var och vad vi blivit, om var vi har varit och var vi har hamnat, vart vi är på väg och vad vi blir förlösta ifrån, vad födelsen och pånyttfödelsen innebär”. 


Citat ur sanningens evangelium.


Katarerna trodde inte på helvetets existens. Enligt katarerna var det enda helvete som existerar det som fanns på jorden. Detta jordiska helvete är i huvudsak ett tillstånd hos den förvirrade och plågade människosjälen. Enligt katarerna kom inte Kristus för att göra bot för Adam och mänsklighetens synd utan för att visa människorna vägen till andlig vägledning och frälsning. Katarerna menar att de fallna änglarna lämnade kvar sin eteriska kropp i himmelen när de föll. Den som mottagit den heliga andes dop, konsolamentum och förenats med den i himmelen kvarvarande ande under detta jordeliv skulle efter döden komma att förenas med sin eteriska kropp i himmelen.  


Reinkarnationsläran hörde faktiskt även till kristendomen en gång i tiden, men vid kyrkomötet i Konstantinopel 553 e. Kf  bannlystes den gnostiska lärans tankegångar. Gnostikerna brändes tillsammans med sina böcker, och katarerna många år därefter. Vid de senare kyrkomötena 1274 e Kf och 1439 e Kf fastslogs att själen hamnade i himlen eller helvetet efter en avstickare till skärselden. Så var det för det hade påven bestämt, och påvens ord var lag. 


4:6 Katarernas naturuppfattning


Katarernas grundprinciper ledde dem till att utveckla en lära och kult, som var för dem det självklara resultatet av grundsatsen om Guds godhet. Gud som fader och moder. Gemensamt för de flesta katarer var vidare tron på att Gud skapat änglavarelser - med ande, själ och kropp - vilka före världens tillblivelse befann sig i den andliga världen eller himmelen. De gnostiska tankarna handlade om att människan genom utveckling av medvetandet, kan nå fram till en direkt förståelse av de dolda dimensionerna i skapelsen. De hävdade att de representerade den sanna kristendomen som den kom till uttryck i Jesu hemliga lära. De hävdade att de hade kunskapen om mysteriet som den heliga skatten. Katarerna var gränsöverskridande i en värld där gränser spelade en avgörande roll, religiösa, ideologiska och sociala gränser. De hade en syn på naturen där allt och alla hade en egen själ. Naturen var/är helig enligt deras synsätt. I naturen fanns/finns urelementen jord, luft, eld och vatten. Katarerna ansåg att själen, gudagnistan inte kan förstöras utan lever vidare. Det är den gudomliga delen av människan, den som i himmelen var den gudomliga själen, som överlever döden. Den eteriska elden är urelementet som genomtränger och håller samman allt. I människan är den gudomliga elden uppblandad med luft och blir då livets andedräkt. 


Katarismens egentliga väsen anses vara det samma som buddhismens som i sin tur har sitt ursprung i den indiska Avestatexten
. Lokala patrioter som omskriver katarismen har sett den som en representant för kulturellt framåtskridande. Dessa betraktar katarerna som medeltidens bevarare av social harmoni och ordning. Men varje positiv uppfattning om katarerna har balanserats av en negativ bild. Något som framför allt katoliker och franska nationalister presenterar. Dessa har blivit mycket upprörda över varje form av de positiva beskrivningarna av katarismen. I dess skrifter har de bekämpat den dekadenta sydfranska kulturen och denna representerade katarerna
. 


4:7 Människosyn 


Grundprinciperna om änglarnas fall fick katarerna att utveckla en trossats och en kult, som för dem var det självklara resultatet av grundsatsen om Guds godhet. Naturen ansågs besjälad. Att hålla sig väl med naturens andar ansågs lika viktigt som med människorna omkring dem. Människornas kroppar är levandegjorda av de onda änglar som djävulen skapat och av de själar som fallit. I dessa jordiska kroppar gör själarna bot. Om de inte når frälsning i detta liv så återföds själen in i köttets kretslopp. Först i nästa liv kan han då rena sin själ från köttet, och då förenas med gudagnistan och det eteriska väsen som finns i himmelen. Den som inte har fått den helige andes dop, kan ej förenas med änglasjälen i himmelen. Katarena levde i grupper eller familjer men de avhöll sig från äktenskap därför att man inte kunde ingå någon trohetsed. Sexuell samlevnad är till för att skapa barn, och det blev motsägelsefullt enligt deras tro.  "Den ogifte tänker på vad som hör herren till, hur han skall vara herren till lags. Men den gifte tänker på vad som hör världen till hur han skall vara sin hustru till lags och det gör honom kluven"
.  Deras tro och livsåskådning uppskattades mycket av folket som levde i deras närhet. Många av dessa människor försökte delvis att leva efter deras levnadsmönster men kunde eller ville inte helt avstå från vissa "nöjen". Katarerna ser religionen som något som människan har skapat, men andligheten är något som vi fått av skaparen.


4:8 Målet med tron


Det stora målet för en sant troende katar är att få förenas med sin änglasjäl i himmelen. Detta kan ske på ett sätt, nämligen genom att även anden stiger in denna värld och förenas med den själ som den var förenad med före fallet. Då detta sker slutar själen att i egentlig mening vara slav under den materiella världen. Själen och anden har tillsammans återfunnit sin frihet, fri att välja, verka och handla i enighet med sitt innersta väsen
. Den helige andes dop gör att människan förvandlas till en andlig varelse som inte känner till olika kön vilket innebär att man och kvinna har samma värde.
Den som inte har fått den helige andes dop kan ej förenas med änglasjälen i himmelen. Den som inte är fullkomlig vid sin död han föds tillbaka in i köttets kretslopp. Först i nästa liv kan de då rena sin själ från köttet. Den kan då förenas med sin himmelske ande och återvända till sitt ursprung. 

Katarerna var övertygade om att vår innersta själ kom från en fallen ängel. Att vi bar/bär på en gudagnista som vi fått. I människan är den gudomliga elden uppblandad med luft, livets andedräkt. Den kommer att överleva döden. Katarerna för ju fram de goda männens lära som sin kristna urtro och tilltalar den katarism. En tro som de säger sig ha fått från Jesu Kristi kyrka.


Hela den katariska kyrkans auktoritet och kraft vilade på förmedlandet av andens dop, som i västliga källor brukar gå under beteckningen konsolamentum. Enligt katarerna hade Jesus själv instiftat detta, varefter det förmedlades vidare från goda människor till goda människor. Jesus kom inte till jorden för att sona Adam och Evas brott i Edens lustgård. Han kom till jorden med budskapet om gnosis den inre insikten om människans godhet enligt katarerna. 


5 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I DÅTID


5:1 Valdenserna 


Medeltidens mest kända kättarrörelse var valdenserna även om dessa i de flesta fall avvek från katarernas tro. Den har sin uppkomst i en rik köpman i Lyon, Pierre Valdes, som levde under andra hälften av 1100-talet. Han kom till insikt om att ett liv i Jesu fotspår måste vara ett liv i fattigdom. Han delade ut sin förmögenhet till fattiga och behövande människor. Därefter började han predika vad han uppfattade som urkristendomens grundlära. Han vann snart talrika anhängare som kallade sig de fattiga från Lyon. De som anslöt sig till rörelsen lade alla sin förmögenhet i en gemensam kassa. Därifrån fick de hämta vad de behövde för sitt dagliga uppehälle. Både män och kvinnor hörde till denna rörelse. Valdenserna spred sig snart över hela Languedoc, alltså södra Frankrike. Befolkningen kallade dem ”bos holmes”, de goda människorna. De vandrade som apostlarna runt och spred sitt budskap över ett stort område. De spred sig från Languedoc till Lombardiet över till Sydtyskland och vidare efter Rhendalen och in i Flandern och Nederländerna. Här fanns flera närbesläktade grupper av troenden. Däribland annat Beginer (kvinnor) och Begharder (män), den fria andens bröder. 

Flanderns väverier sålde tyger över Europa när Franciscus föddes i Assisi. Hans far var klädeshandlare. Denne Franciscus bildade en lära om asketism, goda gärningar och fattigdom. Han kom att grunda Fransiscanerorden. Franciscus blev av katolska kyrkan hyllad för sin tro, medan katarerna fördömdes och kallades kättare för sin tros skull.

5:2 Albigenser


Albigenserna återfanns i staden Albi och i området omkring staden i södra delen av Languedoc. Albigenserna hade en gnostisk - manikistisk syn. Manikeismens grundare var persen Mani. Han grundade denna rörelse mitten av 200-talet. Mani själv insåg att hans lära kunde misstolkas och förvrängas om han inte själv såg till att skriva ner sin religions kanon. Denna kanon innehåller fem olika verk; "Det levande Evangeliet", "livets skatt", "Pragmateria" och "Mysterie boken" ("Boken om jättarna"). Därutöver finns det en epistel- och en hymnsamling
.  Dessa texter hade stor betydelse för Albigenserna i sin trosutövning. Albigensernas mytologi var mycket strikt i sin struktur, medan den katariska mytologin var skiftande och nyskapande. Bemahögtiden var för Albigenserna en viktig högtid, men hos katarena omnämns den inte någonstans. Manikeismen blev till en verklig världsreligion som hade sin utbredning från Spanien i väster till Kina i öster. År 1209 startade det 20 år långa albigensiska korståget. Upptakten till detta krig var att påvens man Peter af Castelnau blev mördad av icke påvetrogna kristna som skulle omvändas till att bli påven trogen i den kristna lärans anda
. Att Albigenser och Katarer tillhörde helt olika trosinriktningar spelade inte någon stor roll för den katolska kyrkans män. De var enligt dessa ändå otrogna den rätta tron.  


6 Övriga historiska fakta


6:1 Var fanns de?


Katarerna och kätteriet har en särskild geografi. Dess centra ligger som i en halvmåne från Sydfrankrike, över Norditalien och Sydtyskland upp till Flandern. Dessa områden genomgick under medeltiden en snabb ekonomisk utveckling. När katarismen nådde sin största utbredning fanns den från Konstantinopel i öster till Bordeaux i väster, från Madrid i söder till Köln i norr. Flanderns väverier levererade tyger till hela Europa. Flanderns första kättare kallades för textores, vävarna. De flesta katarena var hantverkare av olika slag. Dessa kättare gav upp alla världsliga ambitioner. De delade med sig av allt och levde för sina bröder och systrar. 


Asketism och den goda gärningens solidaritet, det är två tanketrådar från antikens kristendom som fick förnyad aktualitet under högmedeltidens sociala förändringar. 


6:2 När fanns de?


Katarismen var en religiös rörelse som existerade under minst 500 år, från mitten av 900-talet till mitten av 1400-talet. Under medeltiden var det vanligt med att ge upp alla världsliga ambitioner och gå in i ett gemenskaps liv i solidaritet med sina medmänniskor. Det är egentligen ett ganska märkligt fenomen! Och ändå inträffar det gång på gång under medeltidens historia. Att människor flockas kring ett sådant budskap är ett känt fenomen från den tiden.

6:3 Vilka var de?


Katarerna är en sammanfattande benämning på en hel rad rörelser, som hade sitt centrum i Sydfrankrike och Italien. Katarerna var alla mer eller mindre dualister och skiljde sig i sin tro markant från den traditionella kyrkan. De hävdade en principiell skillnad mellan kropp och själ. Hos vissa katariska riktningar tog sig dualismen ett uttryck i en hierarkisk uppdelning av människorna i skilda andliga fullkomlighetsgrader. Den kunde också visa sig i ett stilla liv där tron betydde mer än sakramenten.


Beginerna är intressanta som exempel på kvinnliga kollektiv som stod relativt fria gentemot männen. Betydligt friare än nunneklostren som ofta stod under en kontrollerande abbot. Vid sidan av kardning, ull tvätt och andra sysslor bedrev dessa kvinnor ett stort socialt arbete, som i huvudsak bestod av sjukvårdande karaktär. Men även undervisning då dessa kvinnor hade stor läskunnighet i gruppen. Hushållet och arbetet var viktigt för dessa kvinnor. De teologiska frågorna hade inte någon framträdande roll i deras värld. De försökte hitta en egen väg till direktförbindelse med Gud. Beginer förväxlades alltför ofta med kättarna som den fria andens förespråkare. För kyrkan framstod dessa Beginer som misstänkta. Skillnaden mellan kätteri, avvikelse och rätt tro var hårfin. Även Beginer hamnade på kättarbålet. Det fanns också en motsvarande manlig rörelse, Begharderna, som bildades i beginernas efterföljd. Dessa gick samma öde till mötes som de kvinnliga Beginerna. 

7 NÄRBESLÄKTADE FENOMEN I NUTID


7:1 Rosenkorsorden


På många sätt representerar rosenkorsordens verksamhet mänsklighetens högsta ideal. En värld där barn, kvinnor och män från alla nationer förenas i harmoni och fred genom tolerans, förståelse och sann kärlek till sin nästa. De söker sin kunskap i de gamla mysterieskolorna. Den esoteriska visdomen som finns i rosenkorsfilosofin, som kan spåras traditionellt tillbaka till det gamla Egypten och Babylonien. Från de stora kulturerna i Egypten och Babylonien kan vi följa kunskapens väg om "mysteriet" till antikens Grekland, Mellanöstern, Romarriket och in i Europa. Den esoteriska visdomen kom till uttryck i flera slags tros - och tankeriktningar. Grundinriktningen var från den gnostiska kristendomen, antikens filosofi och mysteriekulter.


Gnostikerna lärde att människan genom utveckling av medvetandet, kan nå fram till direkt förståelse av de dolda dimensionerna i skapelsen. Gnostikerna hävdade att de representerade den sanna kristendomen som den kom till uttryck i Jesu hemliga lära, och de använder sig av olika tekniker som gör det möjligt att se Guds rike innan man dör. En av de främsta gnostikerna var Valentinus, som verkade som lärare i filosofi i Rom under åren 135 -160 e.Kr. 


Gnosticismen blev efter hand en farlig konkurrent till kyrkans maktapparat. Om den enkla människan kan knyta en direkt kontakt med Gudomen, kommer kyrkans och prästerskapets existens att vara hotad. Detta innebär att även kyrkans ekonomiska och politiska makt är allvarligt hotad. Gnostikerna blev därför utsatta för svåra förföljelser i det fjärde och femte århundradet, men överlevde ända in i medeltiden. Den gnostiska läran kom i uttryck hos katarerna i Syd-Frankrike under 1100 talet och framåt. (Denna information är hämtad från rosenkorsordens eget utbildningsmaterial)


7:2 Den urkristliga levnadsskolan idag


Den inre vägen som leder till enigheten med Guds Ande inom oss. Sedan mannaminne erbjuder alla religioner och esoteriska hälsoläror olika vägar till lycka, harmoni och själslig frihet. Jesus sade "jag är Vägen, Sanningen och Livet" och ingen kommer till fadern förutom genom mig. Detta viktiga budskap hittar man i bergspredikan. De människor som verkligen försökte att leva som Jesus sade i sin bergspredikan har förföljts och blivit utstötta. De strävade efter det inre riket, det som Jesus talar om. Många är de som har blivit fördömda av katolska kyrkan som irrlärare. Däribland katarerna som tog den inre kristendomen på stort allvar. Straffet blev utrotning genom den katolska kyrkans försorg. Men den urkristna läran lärs åter ut, det högsta målet. "Ju mer man uppnår detta, desto mer mognar man för allvarets nivå, genom att frukterna av ett liv i Guds Ande och i mänsklighetens tjänst blir synliga. Den ståndaktige, suveräna, osjälviska människan, som i tänkande och handlande är klar och målmedveten, är så gott som fri från påträngande önskningar och fri från att vilja ha det ena och det andra för egen del. Helt inriktad på det andliga, på det eviga Jag Är, mottar han därifrån impulserna för sitt liv. Om vi har öppnat oss för det gudomliga allvarets nivå så har vi mognat in i den osjälviska, tjänande kärleken och vaknat i det gudomliga medvetandet. Vår gudomliga broder själv leder oss då, genom vårt ljusa inre, till fulländning, till vår eviga faders hjärta." Detta är det högsta målet för "Den urkristliga levnadsskolan". Detta är ett "samfund" som på senare år dykt upp som en motpol till de traditionella religiösa kyrkorna. De har slagit ner sina bopålar i Malmö, Sverige men de finns även i Tyskland där de har sitt huvudkontor.( Denna information är hämtad från den urkristna levnadens skolas eget material) 


8 Historisk ursäkt från påven


En unik situation har uppstått i den katolska världen. Påven Johannes Paulus II förvånade de ortodoxa genom att be om ursäkt för de synder som katolicismen har begått under århundradena. Denna ursäkt kom från påven när han gjorde ett historiskt besök i Grekland. Besöket är ett försök att förbättra relationerna mellan de två kyrkorna, som kom i luven på varandra efter den stora schismen mellan Rom och Konstantinopel 1054. Denna försonings resa var inte så välkommen i alla läger. Det var svartklädda präster som demonstrerade i centrala Aten, med plakat "Påven, åk hem"
.  


9 DISKUSSION


För att uppnå kunskap måste man vilja lära sig, vara en person som vill veta. Man måste lita på sin kunskap och sina erfarenheter men man ska samtidigt känna dess gränser. Man måste kunna/våga skifta perspektiv. Detta är en fråga om insikt, uppmärksamhet och inte minst etik, och det var svårt att komma till den insikten. Många människor känner sig idag vilsna och osäkra i sitt inre. De söker efter sin förlorade själ, fullkomligheten saknas i människans liv. Vi har byggt hela vårt system på materiella grunder och först nu har vi upptäckt att det inte räcker till. Vi har murat in oss själva i en låtsats värld för att slippa livet och tänka egna tankar och känna efter hur vi innerst inne mår. Andligheten måste utgöra grunden för vår existens. Vem är Gud om han inte är skaparen av denna materiella värld? Jo, han är skaparen av den andliga världen och av de goda andarna. Principen om Guds andlighet och godhet framstår för katarerna som självklart. Tron på att det onda måste ha en motsats som är god. Ur detta växer det fram att den goda guden och den onda makten skapat och behärskar var sin värld.


Den katariska dualismens grundväsen är anser jag därför givet av a) en etisk dualism mellan ont och gott och b) en kosmologisk dualism mellan en materiell och en andlig värld. Katarerna anser att dessa båda världar är relaterade till varandra. Visst kan man tänka sig att var och en av dem existerar utan någon som helst kontakt med den andra. För katarerna hade de båda världarna verkligen med varandra att göra. Vi är alla mer eller mindre sökare efter något annat än enbart materiella dimensioner i tillvaron. En del är det av medfödd nyfikenhet, och ganska många är sökare, för att de inte kan acceptera den etablerade religionens dogmer. Vi söker livets icke fysiska sida. Det finns något som vi ibland kallar andlighet i brist på en bättre benämning, men vi är medvetna om att med ordet andlighet är det lätt att börja tänka i religiösa termer. Andlighet är mer än bara religiösa termer och ord. Andligheten sitter i människans innersta väsen, i hennes känslor och tankar inför livet. Vad vi ser i spegeln när vi ställer oss framför den är individen vilket inte är det samma som vår personlighet. Vi ser där den fysiska kroppen i denna inkarnation. Denna kropp som är redskap för vår yttre personlighet. Vår verkliga personlighet kan vi inte se, därför att vi inte kan träda utanför oss själva och betrakta oss som vi verkligen är. Katarena predikade om den personliga insikten den som Jesus talar om i sin bergspredikan där han säger "Jag är vägen, sanningen och livet". Många är det som har lyssnat och tagit till sig av denna insikt men som har straffats så skoningslöst hårt av dem som säger sig företräda den kristna urkyrkan. Katarerna som företrädde katarismen hade ett holistiskt seende, där människan och naturen hade samma existensberättigande. Det var viktigt för dem att leva i samklang med naturen och de element som den stod för. Viktigaste delen i katarismen är att uppnå det inre riket. För att uppnå detta rike behövdes kunskap, mysteriets kunskap. Uppnår man det så kan man förena den jordiska själen med himlasjälen och då avsluta själarnas reinkarnationsliv. Katarerna ansåg att det enda helvete som finns är livet på jorden.  


De som kallades gnostiker i den tidiga kristendomen uppfattades som heretiker och blev kättar förklarade. Den som omtalades som heretiker var ofta den person som kom med andra lösningar och idéer än de som hade den egentliga kyrkliga makten. Detta gäller även synsättet för moral, etik och socialtställningstagande. Att vara oliktänkande som katarerna faktiskt var visade sig vara ett hårt öde. Kyrkans auktoritära hållning gjorde att de såg alla oliktänkande som ett hot mot den katolska kyrkans maktapparat. Katarerna stod som symbol för frihet, tolerans och verklig demokrati och de efterstävade total jämlikhet. Därför blev dessa drabbade av den katolska kyrkans straff som oftast genom bränning. Hotet mot Kyrkan tilltog i styrka under medeltiden detta sammanföll med katarismens framväxt i Europa. De som tillbad Gud enligt katarismen hade en livsfilosofi som tilltalade vanliga människor. De var erkänt duktiga yrkesmän och kända som genomgoda människor. Dessa vann folket på sin sida, mot kyrkans ekonomiska, politiska, och religiösa förtryck. Detta gav katolska kyrkan den orsak som den tyckte sig behöva för att starta förgörandet av katarismen. 


På medeltiden har vi exempel på franciskanerna vilka på det sociala planet hävdade en solidaritetstanke som gjorde att de kom att gå balansgång mellan att få verka i fred eller att bli kättarförklarad. Enligt Katarerna kom storkyrkan att sluta vara en kristen kyrka. Katarerna menade alltså att fornkyrkan var en kristen kyrka fram till början av 300-talet men att medeltidens kyrka inte hade den kristna inriktningen längre. Däremot säger katarerna att de själva härleder sin tro från fornkyrkans grundprinciper. Katarerna ger även uttryck för att de  till skillnad från katolikerna ägde ett prästerskap som inte levde i synd och som inte försökte förvränga eller förmildra Jesu Kristi lag. Alla oliktänkande hamnade på kättarbålen hur de än bar sig åt. Man använde samma taktik som varit så lyckosam tidigare när gnostikerna skulle sättas på plats, nämligen bålbränning. Att dessa så kallade oliktänkande gjorde tillvaron bättre för befolkningen som fanns omkring dem betydde inget för kyrkans män. Kunskapen om att lindra, bota eller rädda liv var enligt kyrkan hokus pokus och det var ytterligare en anledning till förgörande. Kyrkan startade ett krig som skulle vara i 20-år. Det stora  Albigenserkriget. 


Katarismen som väsen anses finnas bland annat inom buddhismen och livsåskådningen är hämtad ur bönen Fader vår och de omkringliggande små bönerna. Ur dessa böner har en stark trygghet vuxit fram som har tålt katolska kyrkan förtryck under minst 500 år kanske ännu längre. Idag finns Rosenkorsorden och Den urkristna levnadsskolan som båda hämtar inspiration från gnosticismen och katarismen. Både när det gäller tro och livsåskådning. Men att omskriva katarerna och katarismen i positiv mening bemöts raskt av deras motståndare som anser att den är dekadent, framförallt i Frankrike. 


Jag har kommit till den insikten att katarismen tilltalar mig mycket då den mest handlar om livsåskådning mer än religion. Den står för en jämlikhet som inte vill infinna sig i den svenska stadskyrkan. Där har kvinnliga präster jobbat i motvind under lång tid, det är nu på senare år som de kunnat verka mera fritt utan att kvinnoprästmotståndare skrikit högt. Men idag är det fler kvinnor på prästutbildningen än män. Det verkar som det håller på att bli ett kvinnoyrke att vara präst i dag. Kan detta bero på att livsåskådningsfrågorna fått en mer framträdande roll. Förut talades det om guds straff och skärseld i kyrkan och då kunde man skrämma folk till kyrkan och till lydnad. Den som söker sig till kyrkan i dag gör det frivilligt och de vill höra guds goda ord inte om synd och straff. Svenska kyrkan är en protestantisk kyrka som har en liberal syn när det gäller kvinnliga präster. Men om jag tittar på den katolska kyrkan finns inte en enda kvinna representerad där. Där skall kvinna tiga i församlingen. Åter igen det handlar om makt. Att behålla makten över folket och framförallt den politiska makten, men även den ekonomiska makten är viktig. Trots allt består halva befolkningen faktiskt av kvinnor. Men påven har också kommit till insikt om att katolska kyrkan har begått misstag genom århundradena. Han ber om ursäkt för deras handlande gentemot människorna de har förtryckt. 


10 SAMMANFATTNING


Katarismens kärna, pelare, grund och främsta kännetecken finns bland bönerna främst då i Fader vår. Utan denna sammanhängande bönekedja skulle katarismen inte vara katarism så beskriver Ylva Hagman i sin doktorsavhandling Katarerna vad katarism är. 

Katarerna själva ser en stamänglasjäl som en del av det mänskliga inom oss. Den har fallit ned till mänskligheten från Guds rike. Och denna själ bevakas av den onde materiella guden. De hämtade mycket av sin kunskap från gnosticismen och den "frälste frälsaren". De ser en helhet i naturen och dess väsen. Ett väsen som också finns inom buddhismens tankegångar.


Katarerna var övertygade om att vår innersta själ kom från en fallen ängel. Vi bar/bär på en gudagnista som vi fått. I människan är det den gudomliga elden uppblandad med luft och det tillsammans blir livets andedräkt. Katarerna för fram de goda männens lära som sin kristna urtro. En tro som de säger sig ha fått genom Jesus. Genom Jesus har de fått den helige andes dop som är något människan behöver för att förenas med änglasjälen. Katarerna ser religionen som något människan har skapat, men andligheten är något som vi fått av skaparen.

Katarerna hämtade sin grund tro från många olika håll. Men gnostikerna har stor betydelse för dem. Även den Iranska läran har stor betydelse. För grundtanken i denna lära ger dem ett synsätt eller tankesätt där människans själ, som också ses som den inre människan. Detta betraktas som ett gudaväsen som fallit, sjunkit eller blivit nedsänt i materien. Katarerna huvudsakliga grund tro är att själen kommer från den gode Gudens skapelse och dit skall den en gång återvända. Själen kan i sig aldrig dö, den lever vidare efter att människans skal/kropp dör. Själen vandrar vidare till en ny varelse, människa eller djur. För att frigöra själen från att reinkarnera vidare utvecklade man ett eget sätt att leva. Katarerna ansåg att det finns en ond Gud, Rex Mundi som styr över materien - kroppen. För att vara fullkomlig vid sin död så bör de leva ett liv i harmoni med naturen och omvärlden.


Påven och hans män har genom tiderna haft stora problem med grupper av människor som inte var trogna deras rätta lära. De har inte kunnat kontrollera dessa människor tro som de velat. Därför har de tagit till olika former av våld för att återfå kontrollen. När sedan katarismen kom på medeltiden med den stora allmänheten som anhängare blev hotet mot katolska kyrkan för stort. Kyrkans existens var hotad i grunden, nu måste de slåss för sin hela existens. Då är alla medel tillåtna enligt dem själva. Förgörandets stund var inne. Greven av Leicester fick uppdraget att starta kriget.


Katarismen fanns officiellt under 500 år. Men den har överlevt om än i annan form ända in i vår tid. Rosenkorsarna har funnits sedan länge, men Den urkristna levnadsskolan är ny åtminstone i Sverige. Båda dessa har hämtat inspiration från katarismen. Katarismen som sådan är inte bara en religion utan en livsåskådning som omfattar allt och alla. Den ger trygghet och harmoni i livet för människan. 


11 Vidare forskning


Förslag till forskning kan vara att titta på hur katarerna fungerade socialt. De förespråkade strikt sexuell avhållsamhet men hur var det egentligen? Den som levde inom äktenskapet och ville mot ta emot  Fader vår och konsolamentum var tvungen att först utträda ur äktenskapet. Makarna var tvungna att lämna varandra en tid före mottagandet av bönen och den helige andes dop. För om det var så hur kunde deras lära och kult då finnas kvar under så lång tid?
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