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Om författaren:
Patrik Lindenfors forskar i evolutionsbiolog vid Stockholms universitet och författare till den
uppmärksammade boken "Gud finns nog inte".
Newman skrev mycket i sin dagbok om kärleken till St. John: "From the first he loved me with
an intensity of love, which was unaccountable." "As far as this world was concerned, I was
his first and last." När St. John dog skrev han "This is the greatest affliction I have had in my
life....he was my earthly light." Han var även tydlig med sin sista önskan: "I wish, with all my
heart, to be buried in Father Ambrose St John's grave - and I give this as my last, my
imperative will." När Newman dog uppfylldes hans sista vilja och han begravdes brevid St.
John.
En gripande vacker kärlekshistoria, med inslag av svärta, som sig bör i bra kärlekshistorier,
då båda valde kallet framför kärleken. (Det finns ingenting som tyder på att de hade sex - de
hade båda avlagt kyskhetslöfte.) Här kunde det ha slutat med ett "och så vilade de brevid
varandra till tidens slut", om nu inte Katolska kyrkan tyckt det varit lämpligt att göra Newman
till helgon. Newmans kärlek till en man passar ju inte riktigt in mallen för hur helgon ska vara.
En viktig åtgärd var därför att gräva upp Newmans skelett - helt mot hans egen sista vilja - för
att göra det till reliker. Homofobisk gravskändning! Och jo, det är sant, man gräver fortfarande
upp skelett till reliker inom Katolska kyrkan. Problemet var bara att man inte hittade något
skelett när man öppnade graven, både Newmans och St. Johns kroppar hade förmultnat helt
och hållet. Vatikanens hjärtlösa planer omkullkastades av naturens krafter.
Newman var medveten om att hans plan att ligga brevid St. John i graven inte skulle vara
poplär i Vatikanen, så han var mycket noggrann med att det var det han ville. Han
"konfirmerade", "insisterade" och "befallde" att så skulle ske, Detta enligt historikern Alan
Bray: "Ingenting kunde vara klarare. Newman insisterade absolut på att bli begravd för alltid
brevid den man med vilken han delade sitt liv, sitt hem och sin kärlek."
Om man nu vill göra Newman till ett helgon skulle det varit mer rakryggat att se till hans liv och
exempel. Trots sin kärlek till en man levde han en katolsk kardinals liv, med alla de krav,
påbud och förbud inom privatlivets sfär som det innebär. Han är ju faktiskt ett bra exempel på
någon som tog konsekvenserna av sin tro och avstod de delar av livet som många av oss
andra finner njutbarast: familjen. Han var kardinal och djupt troende. Men han älskade också
en man, djupt och innerligt.
Man borde gjort Newman till alla homosexuellas skyddshelgon.

Så blir det förstås inte, därtill är Katolska kyrkan fortfarande för konservativ, för homofob, för
feg. Men Newman har blivit något av en ikon för homosexuella katoliker. Frågan är väl bara
om Sveriges nya katolska teologiska högskola, Newmaninstitutet, var medvetna Newmans
status som bögikon när man tog hans namn till sitt institut?
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6 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.
Såfort påven uttalar sig negativt om homosexuella OCH pedofiler så ökar hans popularitet!
märkligt att inte norra europa inser att världen generellt inte vill ha homo-adoptioner och
liknande saker..
mycket märkligt...
Permalänk | Anmäl #7 invandrarTjej, 2010-09-20, 09:40
Jag vet inte om uppgiften stämmer att Newman är en förebild för homosexuella katoliker, men
om det stämmer så är de bara att gratulera för en bättre förebild kan de knappast ha. Jag
misstänker att Lindenfors tror sig trampa katoliker på tårna genom att skriva att Newman
eventuellt var homosexuell, men så är naturligtvis inte fallet.
Den katolska kyrkan välkomnar homosexuella, och det finns massor av framstående
homosexuella katoliker, älskade och respekterade av kyrkan.
Men sant är att katolska kyrkan på biblisk grund har problem med homosexuella handlingar.
Om man har en homosexuell läggning, men samtidigt respekterar celibatet som Newman
gjorde, så gör det honom inte mindre vördnadsvärd i kyrkans ögon, utan tvärtom mer
vördadsvärd.
Den som praktiserar homosexuella handlingar begår en synd i kyrkans mening. Men man
skall komma ihåg att vi alla är syndare i Guds ögon, och ändå älskar Gud oss alla. Vi har alla
våra kors att bära, och livet är en pilgrimsvandring där vi skall fundera över vårt inre och yttre
liv. Hur tjänar vi Gud och människan på bästa sätt? Hur hjälper vi bäst oss själva och vår
nästa? Kyrkan ger vägledning, men Gud ger varje människa i uppgift att själv finna svar på
dessa frågor. Så även beträffande frågan om hur vi hanterar vår sexualitet.
Jag håller dock med Lindenfors om att kyrkan mer aktivt borde söka ett skyddshelgon för
homosexuella. För hur man än ser på homosexualitet så är det en grupp som verkligen
behöver ett skyddshelgon.
Permalänk | Anmäl #8 Zip Locke, 2010-09-20, 19:47
Lindenfors tar till stora murbräckan för att slå in öppna dörrar. Att Newman levde i ett mycket

