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verseilt perspektiv. Ett liknande perspektiv återfinns
även i en rad andra himmelfärdsskildringar och utgör
en tänkbar förklaring till att dessa texter kunde använ
das i både judiska och kristna sammanhang.

André Möller: Ramadan in Java. The Joy and Jihad
o f Ritaual Fasting. 451 sid. A lm qvist & Wiksell Inter
national, Stockholm 2005.
Att fasta under ramadan är både en glädje och ett jihad
för det muslimska samfundet i Java, och fastan är utan
tvekan den mest aktade ritualen i det muslimska Indo
nesien. Att avhålla sig från mat, dryck och sexuella
relationer från gryning till skymning i en hel månad i
ett tropiskt klimat — och att fylla nättema med extra
frivilliga ritualer — ses sålunda som en fantastisk
m öjlighet och en sann välsignelse. Enligt javanesem a
är det detta som med rätta kan benämnas det «stora
jihad». Det är sålunda en kamp eller ansträngning
(jihad) som är både svårare och mer central inom
islam än det «mindre jihad», eller det fysiska kriget,
och den riktas i första hand mot individens inre och de
egna världsliga begären.
M ed tanke på den otroliga vikt muslim er världen
över tillmäter den årliga fastan under ramadan, är det
mäkta förvånande hur lite forskning den har orsakat.
M uslim ska ritualer i allmänhet har bara studerats
sporadiskt av västerländska forskare, och ramadan
utgör knappast något undantag från denna generella
princip.
Ram adan in Java: The Joy a n d Jihad o f Ritual
Fasting söker minska denna lucka i forskningen om
m uslim ska kulturer, och tillhandahåller sina läsare
metoder att närma sig och förstå ramadan — och
andra muslimska fenom en — i Indonesien och i andra
delar av den muslimska världen. En av bokens teser är
att vi kan och bör närma oss islam och muslimska
fenom en från tre vinklar: den normativa, den skrift
liga och den levda.

Blazenka Scheuer. The Return ofY hw h: The Tension
between D eliverance and Repentance in Isaiah 4 0 5 5 .2 1 1 sid. Lund 2005.
Spänningen mellan budskapet om räddning och
anklagelsernas stränga ton i Jesaja 4 0 -5 5 är en aspekt
i Deuterojesajas teologi vilken den moderna bibel
forskningen ännu inte fått grepp om. Varför erfordras
om vändelse om räddningen redan blivit genomförd?
Vad är om vändelsens kärna och innehåll? M ot bak
grund av analysen av relevanta texter i Jesaja 4 0 -5 5
presenteras i denna studie en ny förståelse av denna
spänning. D et hävdas att den inte tyder på olika för

fattarskap, utan att den uttrycker grunden i relationen
mellan Jhwh och israeliterna. I denna relation sker en
ständig växelverkan mellan Jhwh:s och folkets hand
lingar. Detta innebär att om vändelse inte är ett villkor
för räddning, inte heller är räddningen ett vilkor fdr
om vändelsen, utan båda dessa handlingar är ett vid
kor för återupprättande av relationen mellan Jhwh och
israeliterna. Därmed skall relationen mellan Guds och
människans handlande inte förstås i termer av orsak
och verkan, utan snarare som en växelverkan mellan
två av varandra beroende och samverkande hand
lingar. Genom att återvända till sitt folk tar Jhwh ris
ken att bli avvisad. Avhandlingen uppmärksammar
det faktum att en interaktion av det slag som tecknas i
Jesaja 4 0 -5 5 var av avgörande betydelse för identi
tetsfrågan för israeliterna under andra hälften av 509talet f.v.t.

Pierre Wiktorin: D e villkorligt frigivn a: Relationen
m ellan m unkar och lekfolk i ett nutida Thailand. 212
sid. A lm qvist & Wiksell International, Stockholm
2005.
Relationen mellan den thailändska theravadabuddhistiska munkorden, sanghan, och det lekfolk den är så
beroende av, behandlas utförligt i Wiktorins religionsantropologiska doktorsavhandling. Studien är baserad
på en längre tids fältarbete i centrala, norra och nord
östra Thailand.
Avhandlingen diskuterar hur enskilda munkar
försöker återvinna en del av det inflytande som
sanghan förlorat under Thailands modernisering, och
lekfolkets reaktion på dessa försök. Ett komplext
samspel framträder där vissa aktiviteter betraktas som
åderlåtande munkens välsignande förmåga. Ett exem 
pel på det utgör vikten av att munkar undviker all
fysisk beröring med kvinnor, vilket i detta fall pekar
på en genusordning där munkarna strukturellt sett
befinner sig i samma kategori som kvinnor: om-händertagarna. Även i Thailand medför risk för kategori
sammanblandningar sociala konflikter, varför sang
hans efterlevnad av restriktioner gentemot kvinnor
uppmärksammas av allmänheten. Lekfolkets kritik
gentemot så kallade sex- och pengamunkar spiller
dock över på dem som, likt kristendomens Eva, förser
sanghan med dessa lockelser. Detta gäller inte bara
den moderna kvinnan utan även den ekonom iska elit
som växt sig stark under landets halvsekelslånga hög
konjunktur, som kritiseras genom ett uppmärksam
mande av oegentligheter inom den buddhistiska
rörelse de vanligtvis ansluter sig till. R eligiösa kon
flikter i det nutida Thailand kan således betraktas som
socialt motiverade.

