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LEDARE

GUD GER OCH VI GENSVARAR. 
Det är rätt ordning och rytm i vår 
lovsång. Lovsång som missar må-
let blir allsång och underhållning. 
Därför är teologi (läran om Gud) 
så viktig. Att ge tid till bibeln, 
bönen, undervisning är lika viktigt 
som att öva 
på sitt instru-
ment och att 
lära in nya 
sånger. Det 
är uppenba-
relsen om vem Gud är som gör 
skillnad, inte hur bra det låter. 
  
DET ÄR GUDS ALLMAKT som 
styrker en martyr och inspirerar 

någon att våga sitt liv på mis-
sionsfälten. Insikten om Guds 
helighet har startat väckelser. 
Att lära känna Gud som Fader 
helar människor som brutits ner 
av rädsla och övergrepp. Genom 
hans nåd övervinns lagiskhet och 

perfektionism 
och att förstå 
något av hur 
skrämmande 
Gud kan vara 
är det ultima-

ta vapnet mot syndens makt. 
 
LÄRAN OM GUD är viktigt för 
Kyrkans liv och bekännelse. På-
ståendet: jag tror på Gud kräver 

DET HANDLAR OM GUD

Fortsätter på sidan 23

FINSTÄMD  
FOLKLOVSÅNG!

”LIVETS SÅNGER” med Paul Biktor  
Börjesson och Robert Eriksson

Sista skivan i trilogin som bygger broar mellan olika uttryck.
Finstämt, bibelmättat, sångbart och vackert!

Upptäck denna skatt av sånger genom nya och tidigare skivor.

Finns på www.davidmedia.se eller i din lokala missionsbokhandel

Vallfartsånger (2015) Pilgrimssånger (2013)

”Det är uppenbarelsen om vem 
Gud är som gör skillnad, inte hur 
bra det låter.” 
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Först kom Pilgrimssånger, där 
materialet till stora delar hämta-
des ur en amerikansk hymnbok 
från 1897, bearbetat och översatt 
till svenska. Sedan kom Vallfarts-
sånger, med lite mer moderna 
tongångar och sånger på svenska 

Nu släpper Robert Eriksson och Paul Biktor 
Börjesson sin tredje gemensamma skiva, Livets 
sånger. Samma riktning, samma känsla – och 
med en doft av evigheten redan här och nu.

Text: Gabriella Mellergårdh  Foto: Maria Lindeskär divinephoto

Trilogin är  fullbordad

av bland annat Gungor, Glenn 
Packiam och Andrew Peterson. 
Och nu är Livets sånger här.

– Det var nog när vi började 
sätta oss med den andra ski-
van som vi insåg att vi hade 
en stor bank av sånger och en 

gemensam ton och vision som 
skulle fungera för en skiva till, 
säger Robert Eriksson.

Mestadels eget material
Livets sånger består till stor del 
av egenskrivet material, signerat 

Paul Biktor Börjesson. Dessutom 
ett par översättningar och en 
välkänd amerikansk hymn från 
1800-talet. 

– Det känns på sätt och vis som 
en skön blandning av de två för-
sta skivorna. Både material som 

Fortsätter på nästa sida
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är riktigt gammalt, flera som är 
skrivna i gammal tradition och så 
nyskrivet och modernt. Vår läng-
tan och vision är att slå en bro 
mellan olika sätt att lova Gud i 
våra gudstjänster, säger Paul.

Gamla sanningar men nya uttryck
Och visst klingar det välbekant 
för den som hört duon tidigare. 
Liksom i de två första produk-
tionerna är också omsorgen om 
språket och tilltalet i fokus. En 
längtan efter att förmedla gamla 
sanningar med nya uttryck som 
ändå är starkt bibliskt förank-
rade.

– Generellt sett finns en kul-
tur av lovsångsuttryck som inte 
alltid är rotad i Bibeln men som 
ändå har blivit lovsångsuttryck. 
Uttryck som sjungs för att skapa 
vissa effekter. Vi efterlyser ett 
språk som är grundat i Bibeln 
men ändå undviker klyschor, 
säger Robert.

Det handlar inte om att komma 
ifrån stororden – ord som nåden, 
frälsningen, välsignelsen.

– Det väjer vi inte för, det är 
där vi vill vara. Men precis som 
det skapas klyschor inom musik-
stilar som hårdrock och schlager 
så kan det göra det inom lov-
sången. Vi vill vara vaksamma 
över det. Språket som har vuxit 
fram i kyrkans tradition och som 
är bibliskt förankrat ska vi vara 
rädda om, det är något fint som 
vi vill vårda. 

Robert och Paul delar kärleken 
till Ordet, Bibeln.

– Och kärleken till orden, att 
uttrycka sanningar så bra vi kan. 
Hitta nya ord är alltid en utma-
ning, men ibland har vi fått till 
det och hittat uttryck som är 

förankrade i Bibeln men som inte 
så ofta sjungs i lovsånger, säger 
Paul.

Evigheten är här och nu
Länge gick nummer tre i trilogin 
under arbetsnamnet hemlands-
sånger. 

– Men vi märkte att de texter 
och sånger som växte fram var 
väldigt rotade i tiden, Guds rike 
här och nu, mitt i vår vardag. Mitt 
i livet, säger Robert.

På ytan kan det tyckas vara en 
himmelsvid skillnad mellan sånger 
om livet efter detta och sånger 
om livet här och nu. 

– Men kanske är det här ett 
nutida sätt att sjunga om himlen. 
Evigheten är inte bara något vi 
väntar på och som kommer se-
dan utan också något vi lever i 
här och nu genom vår relation 
med Gud, säger Robert.  

Samma riktning, samma känsla
Att göra en uppföljare är alltid en 
utmaning när publiken har byggt 
upp en viss förväntan. Här hand-
lar det om nummer tre. Hur har ni 
tänkt kring det?

– Vi har nog inte tänkt så 
mycket på det under processens 
gång. Varje projekt är unikt och 
här handlar det ju dessutom om 
brukssånger, att tjäna församling-
arna, säger Paul. 

– Men jag tror att man som 
lyssnare har rätt att förvänta sig 
ett visst uttryck i det vi står för. 
Förhoppningen är att varje skiva 
vi gör ska ha samma riktning , 
samma känsla, säger Robert.

Deras tidigare skivor har nått ut 
med stor bredd i flera olika kyrk-
liga sammanhang och samfund. 

– Därför ska det bli spännande 

”Vi önskar att Livets sånger ska bli 
ett redskap för många som blivit 
berörda av Guds kärlek och som 
vill ge sitt gensvar.”

att se var Livets sånger tar vägen 
när vi lämnar över dem till lyss-
narna. Vad kommer det att slå an 
hos människor? 

Livet förändras
Musikens och kulturens funktion 
i församlingen ligger närmare 
Robert nu än någonsin tidigare. 
Efter fem år som pastor på 
Öckerö och åtta år som pastor i 
Sävedalen arbetar han idag som 
föreståndare i Betlehemskyrkan 
Göteborg. Och visst är det an-
norlunda att verka i en cityför-
samling.

– Det är väldigt spännande 

att få ha kulturen som verktyg 
och arbetsredskap. Musiken och 
kulturen är ett sätt att möta alla 
åldrar med evangeliet och nu har 
jag fått ännu större möjligheter 
att jobba med det, säger Robert. 

Även för Pauls del har livet för-
ändrats, men det har varit en resa 
åt andra hållet – från storstads-
bruset i Stockholm till lugnet i 
Vänersborg. 

– Det är två år sedan vi landade 
här och vi trivs väldigt bra. Jag 
fortsätter att skriva, producera 
och skapa musik, tar ett år i ta-
get, säger Paul.

Och för samarbetet mellan 
Fortsätter på nästa sida

FAKTA Livets sånger är den tredje skivan i en trilogi av Robert Eriksson och Paul Biktor 
Börjesson. Övriga medverkande är Ted Hector, keyboards; Micke Häggström, Jens Lindell & 
Brady Blade, slagverk; Malin Boqvist, cello, sång;  Caroline Anderberg, Åsa Biktor & Jenny 
Wahlström, sång samt kören Caleido under ledning av Pernilla Sandahl.
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honom och Robert har flytten 
inneburit klara fördelar. 

– Nu är han bara en timme bort 
så jag hoppas att vi ska kunna 
göra mer saker tillsammans, att 
jag får locka Paul till Göteborg lite 
oftare och använda hans genia-
litet. Vi ska till exempel göra en 
bluesmässa med hans tolkningar 

av Blind Willie Johnson om några 
veckor, säger Robert.

Sen har vi också det faktum att 
duons döttrar är jämngamla och 
trivs väldigt bra ihop. De har till 
och med gjort en liten inspelning 
ihop i studion.

– Så det bådar gott för framti-
den! n

FAKTA Paul Biktor Börjesson

ÅLDER: 46 år.

FAMILJ: Gift med Åsa, dottern Astrid 4 år.

BOR: I Vänersborg.

YRKE: Musiker, producent och låtskrivare.

ROLL PÅ SKIVAN: Skrivit låtar, översatt, produ-

cerar, sjunger och spelar.

STÖRSTA FÖRDELEN MED ATT HA LÄMNAT 

STOCKHOLM: Oj! Att kunna gå ut i trädgården 

och dricka morgonkaffet eller ta ett morgondopp. Och att slippa köra 

runt i 45 minuter bara för att hitta parkering.

HUVUDROLLSINNEHAVARE OM DET GJORDES EN FILM OM MITT 

LIV: Haha…då säger jag Michael Stype i REM. Jag har hört så många 

som säger att han är lik mig, så det skulle vara för bildlikheten.

FAKTA Robert Eriksson
ÅLDER: 38.
FAMILJ: Gift med Lottie, dottern Liv snart 4 år.
BOR: I Sävedalen.
YRKE: Pastor och föreståndare i Betlehemskyr-kan Göteborg.
ROLL PÅ SKIVAN: Sjunger, har översatt en del texter och här även en del i producerandet.
OM JAG BYTTE YRKE: Jag har ju redan skrivit 
ett par böcker, men om jag bytte yrke skulle jag bli författare på heltid. Eller resa tillbaka i tiden när jag var en bra trummis för cirka 20 år se-dan och satsa mer på musiken.
DET HÄR HITTAR DU PÅ MITT NATTDUKSBORD: Ett antal böcker i en trave – och öronproppar. Vi har lite olika läggdagsrutiner hemma. Jag lägger mig tidigt och tycker att det är skönt att ha det helt tyst.

Compassion är en fadderbarnsorganisation som funnits sedan 
1952 och vi tror på bönens kraft. Vi har sett den verka i vårt 
 arbete i våra 26 länder med över 1,7 miljoner barn. Vi kämpar mot 
 fattigdom, förtryck, ondska och hopplöshet och har gång på gång 
fått uppleva att bön leder till konkreta gudagivna lösningar.

VILL DU VARA MED OCH BE?
Vi bygger nu ett nordiskt nätverk av bönefaddrar och undrar 
om du skulle vilja ge av din tid och be för konkreta projekt och 
länder där Compassion verkar. Du kommer att få uppdateringar på 
bönebehov och också rapporter om bönesvar. 

ANMÄL DITT INTRESSE TILL E-MAIL: PRAY@COMPASSION.SE
Läs mer om Compassion och vårt arbete på www.compassion.se



Snygga anteckningsböcker med  
Bibelverser!

EXKLUSIVT PÅ  
WWW.DAVIDMEDIA.SE!

Välkomna in på www.davidmedia.se/notbutik

EN SMIDIGARE NOTBUTIK!
I vår notbutik kan ni enkelt och smidigt  
köpa noter som pdf.
Vi har hundratals sökbara sånger.
Bara sök –> beställ –> ladda ner och sjung!

- NY-  
INTERNATIONELL MUSIK  

på www.davidmedia.se

PLANETSHAKERS  
- Momentum: Live in Manila EP            

Nya sånger – samma  
enorma energi!

Gaither – Better together 
Ny southern gospelmusik från 
populära Gaither vokal band

Finns på www.davidmedia.se eller i din lokala missionsbokhandel

ALL SONS AND DAUGHTERS  
– Poets and saints

Folklovsång när den är  
som bäst!

Wow hits 2017/ 
Wow hits deluxe

Årets stora internationella  
samlingsskiva är här!
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”Ger allt vi är” är namnet på 
New Wines nya liveskiva med 
flera nyskrivna sånger som ska 
inspirera till att ”slösa” vår 
sång på Gud. Alfred Nygren 
och Lovisa Tholerud leder 
oss i sånger som kan få bli till 
hjälp för att lovsjunga Gud un-
der livets alla omständigheter.

Vi har pratat med Alfred Nygren 

Ny liveskiva från New Wine-konferensen 2016

och Lovisa Tholerud om skivans 
innehåll, om hur  deras låtskri-
varprocess går till och vad det 
egentligen betyder att ”slösa” sin 
sång på Gud.

Vad är er tanke med årets skiva 
”Ger allt vi är”? 
- När vi går in i en ny produktion 
så är alltid hjärtat att försöka 
fånga något av det som Gud 

gör i konferensen. Tillbedjan och 
förväntan på Guds närvaro är så 
centralt för New Wine och vår 
förhoppning är att det i någon 
mån kan reflekteras på skivan.

Hur skulle ni beskriva skivan? 
- Som en naturlig fortsättning på 
det som vi har upplevt att Gud 
gjort bland oss de senaste åren. 
Rent soundmässigt så är det 

en stor ljudbild och vi är väldigt 
glada för resultatet. 

Är det någon av sångerna som 
blivit er personliga favorit? 
- Det senaste året har vi upplevt 
hur Gud har utmanat oss att skri-
va nya sånger. Att få se de sång-
erna bära och vara till välsignelse 
är en fantastisk upplevelse. Så i 
den bemärkelsen är det kanske 

Slösa din 
sång på Gud!
Text: Mia Runeson, Lennart Hall Foto: Daniel Thorvaldsson

Fortsätter på nästa sida



någon av de sånger vi gjort själva 
som har blivit favoriter. Inte för 
att de nödvändigtvis är bäst utan 
snarare för att det är en personlig 
milstolpe för oss. 

På denna skiva är fyra av sång-
erna skrivna av er tillsammans. 
Hur jobbar ni när ni skriver till-
sammans?
- Sångerna är på ett ganska 
påtagligt sätt ett resultat av de 
processer som vi har gått igenom 
det senaste året. Vi har haft en 
önskan att få 
skriva sånger 
som direkt 
kopplar in i 
församlingen, 
in i det som 
händer och 
sker och det 
som Gud gör. 
Rent prak-
tiskt har det byggt på disciplin 
och uthållighet. Vi har avsatt tre 
timmar varje vecka för att prata, 
fundera, skriva och sjunga. Det 
går inte speciellt fort men lång-
samt har vi sett hur sånger växer 
fram som faktiskt bär på något av 
den resa som vi gör tillsammans 
som församling. 

I en av sångerna ”Ger allt vi är” 
så använder ni ordet slösa –  
”Slösar vår sång på Dig”? Det 
kan ju kännas som ett negativt 
ord – hur tänker ni kring detta 
ord? 
- Hahaha, bra fråga! Hela sången 
tar avstamp i texten om kvinnan 
som smörjer Jesu fötter med 
dyrbar olja. Men också i en läng-
tan efter att bli ”omåttliga” i vår 
tillbedjan. Ibland blir vi väldigt 
lagom men med kvinnan i texten 
som föredöme så ville vi fånga 

något av att 
fullständigt 
ge sig själv 
till Jesus. Att 
tillbe på ett 
sådant sätt 
att det för 
människor 
runt omkring 
kanske fram-

står som slösaktigt, men för oss 
bara som en naturlig respons på 
vem Jesus är. 

Finns det lovsånger som på ett 
särskilt sätt behövs i den tid vi 
lever i nu?
- På något sätt så tycks det fin-
nas sånger som ömsom initierar 

och ömsom speglar det Gud 
gör. Sånger som ger hopp, mod 
och tro för ett folk. Sånger som 
fångar något av det som ligger 
på Guds hjärta för just den tid vi 
är i. Vi behöver sånger som inte 
har stormen och omständighe-
terna som sitt primära fokus, utan 
snarare Guds 
förmåga att 
gripa in, Guds 
storhet, god-
het, trofasthet 
och suverä-
nitet. Det händer något när vi 
berättar för våra berg hur stor vår 
Gud är. Livet är ibland svårt, livet 
gör ont, men det heliga trotset 
som det är att bekänna honom 
mitt i våra omständigheter profe-
terar i någon mån också om ett 
kommande skifte i våra liv och i 
oss som folk. Vi vägrar låtsas att 
allt är bra, men lika fullt så vägrar 
vi låta våra omständigheter be-
gränsa vår tillbedjan. 

Om ni skulle beskriva vad lov-
sång är med ett annat ord, vilket 
skulle det vara? 
- Gensvar - på hans godhet, hans 
nåd, hans kärlek, hans trofasthet, 
hans mildhet, hans skönhet, hans 
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härlighet, hans helighet och hans 
majestät.

Vad är den största lärdomen ni 
gjort när det gäller lovsång och 
musikalisk tillbedjan? 
- Att människor längtar efter ett 
möte med Jesus och att det är 

vår stora för-
mån att leda 
människor till 
Honom. Att 
det finns mer, 
att Jesus äls-

kar oss passionerat och vill möta 
oss. Att lovsång inte är en mono-
log utan en dialog. 

Vad betyder New Wine som 
sammanhang för er personligen?
- Förmånen att få förenas av 
längtan snarare än av tradition 
och kyrkokultur. Att få möta 
människor från i stort sett hela 
kyrkan, som ser och låter olikt 
varandra men som tillsammans 
längtar efter att se ett förvand-
lat land. Som längtar efter att 
se Guds rike ta mark ibland oss. 
Som längtar efter att se Guds 
Ande verka i församlingen på ett 
konkret och påtagligt sätt. Som 
längtar efter mer av Jesus. n

”Det senaste året har vi upplevt 
hur Gud har utmanat oss att skriva 
nya sånger. Att få se de sångerna 
bära och vara till välsignelse är en 
fantastisk upplevelse.”

”Det tycks hända något när vi 
berättar för våra berg hur stor  
vår Gud är.”
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Kreativa människor förändrar 
församlingar. Men det är inte 
alltid de mottas med öppna 
armar. Hur kan kyrkan hjälpa 
kreativa människor att leva 
de liv som Gud har kallat dem 
till?

Förändringen sker på flera plat-
ser i min stad Göteborg. En in-
nerstadskyrka upplever att deras 
gudstjänst har för mycket av 

”klassrumskaraktär”. Det talade 
ordet som envägskommunika-
tion är i fokus. Drivande personer 
i församlingen önskar se mer av 
delaktighet i gudstjänsten. I flera 
år experimenterar unga vuxna 
med olika gudstjänstformer i sin 
fredagsgudstjänst. Gradvis bidrar 
dessa experiment även till större 
delaktighet i söndagsgudstjäns-
ten. Man börjar till exempel fira 
nattvard varje söndag. Denna 

förändring sker tack vare kreativa 
människor.

Kreativitet innebär att skapa 
någonting nytt, men ändå inte. 
Det som vi använder i vårt ska-
pande är oss givet i skapelsen. 
Kreativitet är därför förmågan att 
se de gåvor som vi har omkring 
oss och själva göra någonting av 
det. Det gäller både förmågan att 
skapa och skapandeprocessen – 
båda tar sin utgångspunkt i det 
redan givna. Gitarristen behöver 
en gitarr, gitarren är beroende av 
grundmaterialet trä, och trädet 
i sig är en del av skapelsen. Och 
allt har sitt ursprung i Gud.

Gud som kreativitetens källa
På Bibelns första sidor läser vi 
att människan är skapad till Guds 
avbild. Vår kreativitet bottnar 
alltså i vår avbildslikhet med den 
ursprunglige kreatören, Skaparen 
av hela universum. Gud skapar 
emellertid ur intet, medan vi alltid 
skapar av något. Denna skillnad 
påminner oss om att vi hör till 
skapelsen – också när vi sysslar 
med något så gudalikt som att 
skapa.

Den gudsvind som sveper fram 
över vattnet i skapelseögonblick-
et utrustar också människan med 
kreativitet. Den helige Ande inspi-
rerar till konstnärligt skapande i 
Gamla testamentet. Redan i Eden 
är människan kreativ. Hon sköter 
en trädgård och ger namn åt allt 
levande. Kreativiteten kommer 
också till uttryck i Israels guds-
tjänst. Folket befrias ur Egypten 
för att ”hålla gudstjänst åt Gud”, 
och vid Sinai berg uppenbaras 
hur de religiösa högtiderna ska fi-
ras och hur tabernaklet, Guds bo-
ning, ska se ut. För att allt detta 

ska kunna ske ber Gud Mose att 
samla ”alla era konstbegåvade 
män som jag har fyllt med vishe-
tens ande” (2 Mos 28:3). Gud ger 
sitt godkännande till allt detta 
konstnärliga arbete genom att 
låta sin härlighet komma och ta 
sin boning där (2 Mos 40:34). 
På samma sätt beskrivs försam-
lingen i Nya testamentet som ett 
tempel för Guds Ande (Apg 2:1-4, 
1 Kor 3:16). Anden formar oss till 
Kristuslikhet och gör oss till krea-
tiva människor som visar på Guds 
härlighet.

Vissa menar att konsten är 
Guds språk. Författaren och po-
eten Ylva Eggehorn sade en gång 
att hon tror att musiken är källan 
till språket och därmed också det 
viktigaste språket. Hon menar att 
vi har kört in i en återvändsgränd 
i norra Europa, där texten blivit 
alldeles för viktig medan musiken 
reducerats till en ”hjälpgumma” 
som ska understryka, illustrera 
och bekräfta. Musiken som alla 
språks källa. Kanske till och med 
som Guds språk. Jag gillar tan-
ken.

Kreativiteten är en gåva från 
Gud som vi får ta emot i tack-
samhet. Vad kan vi människor 
göra, annat än att skapa något 
av allt det som finns i Guds goda 
värld och ge som gåvor till Gud 
och varandra? Tyvärr en hel 
del. Det finns många stenar att 
snubbla över som hindrar kreati-
viteten i kyrkan.

Stenar att snubbla över
För den amerikanska pastorn 
David O Taylor var målet att 
kreativiteten skulle genomsyra 
allt i församlingen, inte minst i 
gudstjänsten.  I tolv års tid var 

”We Want to Seek Your Face.” En konstnärs tillbedjan under lovsång i 
Gudstjänst i Kungsportskyrkan. Målad av Anders Alfredsson.

Hur kan kyrkan hjälpa 
kreativa människor?
Text: Robert Eriksson  Foto: Daniel Thorvaldsson, Pixabay

Fortsätter på nästa sida



18 19

han ansvarig för det kreativa ar-
betet i församlingen Hope Chapel 
i Austin, Texas. Taylor startade 
en konferens – Transforming 
Culture – där pastorer och konst-
närer möttes och inspirerades 
till kreativitet i gudstjänst och 
församlingsliv.  Församlingen 
hade fem olika konstutställningar 
utifrån kyrkoåret. De kreativa 
uttrycken förändrades utifrån var 
i kyrkoåret man befann sig. Från 
det avskalade och enkla under 
fastetiden till det överdådiga och 
storslagna på påskdagen. En kon-
sekvens av hans arbete blev att 
många konstnärer som blivit 
sårade av kyrkan valde att 
återvända. Samtidigt kom 
nya människor till tro. 
Dessutom gav sig 
församlingens låt-
skrivare in i staden 
och tog med sig 
sin musik till 
olika klubbar. 
På detta sätt 
hjälpte för-
samlingen 
många 
att våga 
inse att 
de fak-
tiskt var 
konst-
närer, 
och att 
detta var en 
gudagiven kallelse som de skulle 
bejaka. Men Taylor och hans 
medarbetare kämpade hela tiden 
med orden pragmatism och oför-
ståelse.

1. Pragmatism
Taylor brottades med frestelsen 
att utvärdera sitt arbete utifrån 

hur kreativiteten togs emot av 
den gudstjänstfirande försam-
lingen, i stället för att luta sig mot 
grundade teologiska utvärdering-
ar: Vad säger skapandet om vår 
identitet som kyrka? Vad säger 
skapandet om att vara människa? 
Han såg behovet av att fördjupa 
församlingens konstnärliga och 
kreativa uttryck och göra dem till 
något mer än enbart glada tillrop 
från en entusiastisk församling. 
De kunde bli uttryck som speg-
lade hela det mänskliga livet och 
därmed hela kyrkans liv.

Om man inte har en tydlig vi-
sion om vad det innebär att vara 
kyrka och vart man är på väg, är 

risken att man utvärderar guds-
tjänstlivet efter vad som fung-
erar. Det som drar mycket 
folk, kommunicerar med det 
omgivande samhället eller 
helt enkelt berör. Pragma-
tismens frestelse är att se 

på resultat och 
tillväxt. Det spelar 

inte så stor 
roll vad 

som växer, huvudsaken är att det 
växer. Ensidigt resultatfokus är 
ett uttryck för brist på riktning 
och teologisk identitet.

Vilket fokus bör man då ha? 
Författaren Theóphile Gautier 
(1811–1872) myntade begreppet 
l’art pour l’art, konst för konstens 
egen skull. Gautier menade att 
konsten inte ska tjäna några an-
dra moraliska, religiösa, sociala 
syften än sig själv. Konsten är en 
egen storhet. Detta resonemang 
är till stor hjälp för att urskilja när 
resultatfokus förminskar konsten, 
men det måste samtidigt sägas 
att konsten aldrig kan vara en 

egen storhet inom kyr-
kan. Den kan aldrig vara 
en aktivitet skild från 
helheten, Kristi kropp. 
För en konstnär som 
är kristen är Gud själva 
storheten och konsten en 
gåva från Gud att vårda 
genom att den uttrycker 

sanning: om livet, om till-
varon, om Gud.

2. Oförståelse
Taylor är uppvuxen i den pro-

testantiska traditionen där ”örat 
går före ögat.”  Kyrkolokalen har 
därför en minimalistisk estetik. 
Tanken är att ett enkelt och av-
skalat kyrkorum gör att man inte 
distraheras, utan kan fokusera på 
ordet från predikantens mun. Det 
är så tron tas emot. Den protes-
tantiska kyrkan har därför haft en 
tunn jordmån för all kreativitet 
som inte har handlat om förkun-
nande sång och predikan. Kanske 
är det vår frikyrkliga traditions 
ensidiga betoning av det talade 
ordet som gör att många kreativa 
människor inte känner sig hemma 

i gudstjänsten? Är det därför 
vi har haft svårt att uppskatta 
och känna igen den gudagivna 
kreativiteten inom oss och andra 
människor? Vad beror denna 
oförståelse för kreativa uttryck 
inom protestantismen på? 

Oförståelsen bottnar historiskt i 
en rädsla för avguderi. På 700-ta-
let efter Kristus avlägsnades alla 
bilder ur kyrkorna på uppmaning 
av kejsar Leo III. I samband med 
reformationen gick reformerta 
bildstormare hårt fram. Denna ut-
rensning av bilder och konstverk 
var ett uttryck för en rädsla för 
avguderi. Men allt skapat kan bli 
en avgud om uppmärksamheten 
enbart går till skaparen av verket. 
Den risken finns lika mycket i för-
kunnande sång och predikan som 
i andra kreativa yttringar.

Oförståelsen handlar också om 
ovanan att tolka. Ylva Eggehorn 
menar att konstnären alltid rör sig 
i spänningen mellan övertygel-
sens eld och kravet på tystnad. 
Konstnären bär på en övertygelse 
och vill förmedla något, men 
måste samtidigt låta somligt vara 
outtalat; överlämnat till den som 
läser, lyssnar på eller betraktar 
konstverket. Det konstnärliga 
skapandet finns i spänningsfältet 
mellan det uppenbara och det 
dolda. Detta sätt att se på kreati-
vitet har inte alltid landat väl i den 
protestantiska traditionen, där 
förkunnelsen stått i förgrunden. 
Här har entydighet och det intel-
lektuella premierats, snarare än 
det mångtydiga och intuitiva.

Oförståelsen handlar vidare 
om en ensidig betoning på om-
vändelse. Detta gäller främst 
frikyrkorna. Den första trosarti-
keln, om Gud som skapare, har 

Fortsätter på nästa sida



20 21

inte lyfts fram så tydligt, utan vi 
har ofta hoppat direkt till den 
andra trosartikeln, där Sonens 
roll som frälsaren på korset varit 
i centrum. Men frälsningen börjar 
inte vid korset utan vid krubban. 
När Jesus föds till vår värld blir 
han mötesplatsen mellan Gud 
och människa. Att vara kristen blir 
då att öppna sitt liv både för Gud 
och för allt mänskligt. All växt i 
tro handlar om att bli mer och 
mer mänsklig, mer och mer de 
som Gud har skapat oss att vara.

En kreativ teologi
Vi behöver ha en kreativ teologi 
för att inte fastna i pragmatism 
och oförståelse. Ordet tillbedjan – 
allt det som vi tillskriver den yt-
tersta meningen med livet – kan 
hjälpa oss. Det är svårt att tala 
om något 
nyttigt eller 
användbart 
i tillbedjan. 
Livet och ge-
menskapen 
med Gud är 
en gåva att 
bara fördjupa 
sig i, njuta av och dela med an-
dra. 1800-talspoeten Keats sa en 
gång: Skönhet är sanning, san-
ning är skönhet. Det är allt vi bör 
veta på jorden, och allt vi behöver 
veta.

I vår kultur skiljer vi ofta på 
begreppen skönhet och sanning. 
Att skapa något som uttrycker 
en sanning på ett vackert sätt, 
har ofta varit mindre viktigt. Det 
är sanningen som ska fram, oav-
sett hur den presenteras. Men i 
tillbedjan förenas skönhet och 
sanning på ett självklart sätt. Bi-
belns stora berättelse börjar med 

i mötet mellan 
Jesus och oss bli 
så mycket verkli-
gare.

I allt skapande 
är Jesus död och 
uppståndelse vår stora 
förebild. Kreativiteten i 
gudstjänsten ska visa på 
det vackra i att Jesus dog 
och uppstod för oss, samtidigt 
som den visar på smärtan i 
den plågade kroppen på korset. 
Skönhet och smärta på samma 
gång. Så visar man även vad det 
är att vara kyrka och människa. 
Vi behöver därför inte vara rädda 
för konst som uttrycker något fult 
eller tvetydigt. Jesus omfamnar 
allt detta i sin död och uppstån-
delse. Gud blir synlig i all konst 
som sker utifrån ett ärligt hjärta. 
Det är en kreativ teologi för en 
kreativ gudstjänst.

Vägen vidare
En av kyrkans uppgifter är att ge 
konstnärer vägledning och mod 
till att leva de liv som Gud har 
kallat dem till: liv som kreativa 
människor. En konstnär lyssnar 
inåt och uppåt och skapar inte 
för att få något gjort. Konstnären 
skapar för att synliggöra verklig-
heten, för att kunna se sin samtid 
klart och avslöja falskheten. Men 
det är också avgörande för kyr-
kans fortsatta växt att ge konst-
nären handlingsutrymme i kyrka 
och gudstjänst. Konstnärens 
seende behövs i gudstjänsten för 
att identifiera det som i vår tid 
hindrar oss att endast tillbe Gud.

Om detta är konstnärens upp-
gift måste hon få tid till det. En 
ikon tar tid att göra. Ett musik-
stycke tar tid att växa fram. En 

en Gud som gläds över skönhe-
ten i det som han har skapat. Vi 
människor är integrerade varelser 
som behöver både skönhet och 
sanning. Tillbedjan ger livet och 
konsten en riktning, ett telos, som 
gör den till en del av Kristi kropp. 
Skönhet och sanning förenas.

I Markusevangeliets fjortonde 
kapitel möter vi Jesus på en 
middag. En kvinna häller ut en 
flaska parfym över Jesus huvud. 
Lärjungarna blir arga på kvinnan. 
De tycker att hon slösar bort dyr 
parfym, som man i stället kunde 
ha sålt för att ge pengarna till 
de fattiga. Jesus ser händelsen 
på ett helt annat sätt. Han säger: 
”Hon har gjort en god gärning 
mot mig.” Så fortsätter Jesus 
med att berätta att kvinnan nu 
har sett till att Jesus kropp blir 

smord till be-
gravningen. 
I Jesus ögon 
är kvinnans 
handling 
något heligt. 
Lärjung-
arna ser inte 
detta. Lär-

jungarna skiljer på skönhet och 
sanning. 

Ibland reagerar vi som lär-
jungarna när vi möter kreativa 
uttryck i gudstjänsten som vi inte 
förstår. Vi kallar det slösaktigt, 
onödigt eller kanske till och med 
ogudaktigt. Det är bekvämare att 
höra budskapet om Jesus på ett 
sätt som vi är vana vid. Men då 
tappar vi bort något väsentligt. 
Sanningen behöver kläs i skönhet! 
Det kan innebära att budskapet 
ibland döljs, medan mysteriet i 
kristen tro lyfts fram. Men sam-
tidigt kan kraften och meningen 

dans tar tid att skapa. Kreativitet 
i kyrka och gudstjänst måste få 
ta tid och inte handla om produk-
tion och effektivitet. Hur kan det 
ske? Kanske genom att man for-
mar en grupp av kreativa som får 
frihet att experimentera. Det kan 
innebära en helt ny gudstjänst-
form, det kan ske inom etable-
rade ramar. Det bör vara mer en 
organism än en organisation, mer 
verkstad än verksamhet. Poängen 
är att något skapas!

Kyrkan kan bli platsen där en 
kreativ människa utmanas att gå 
ut i världen och både omfamna 
och pröva all den kreativitet som 
finns där, men också att våga ta 
plats med sin kreativa gåva. För 
framtiden är nu! n

Denna undervisning är en förkortad och 
bearbetad version av kapitlet ”kreativitet” 
av Robert Eriksson i boken Söndag – guds-
tjänst i en ny tid av Joel Halldorf, Robert 
Eriksson och Åsa Molin (Libris, 2015)

”En av kyrkans uppgifter är 
att ge konstnärer vägledning 
och mod till att leva de liv 
som Gud har kallat dem till: 
liv som kreativa människor.”

”Ibland reagerar vi som lärjungarna 
när vi möter kreativa uttryck i 
gudstjänsten som vi inte förstår. Vi 
kallar det slösaktigt, onödigt eller 
kanske till och med ogudaktigt.”
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ett förtydligande om vilken Gud 
du tror på. När nya trender drab-
bar oss, när liberalteologin flåsar 
oss i nacken, 
när tron ifrå-
gasätts och 
förlöjligas, då 
är det gott 
och viktigt 
att veta nå-
got om den 
vi bekänner 
oss till. Minns 
ni Rab-Sake? 
Stabschefen för den assyriska 
hären som frågar kung Hiskia: hur 
kan du vara så full av förtröstan? 
Vårt svar är detsamma som då: 
Herren, vår Gud. Det är grunden 
för vår förtröstan. 
  
ATT VI KÄNNER Guds karaktär 
(natur/egenskaper/egenart/) 
är grunden för vår gemenskap. 
Guds mångfald inspirerar oss 
att starta multietniska försam-
lingar och församlingar där de 
ensamma och ”annorlunda” hittar 
ett hem. 
  
TEOLOGI ÄR VIKTIGT för missio-
nen då missionsuppdraget ytterst 
grundas i Guds karaktär. Psalta-
ren uppmanar alla folk att tacka 
och prisa Gud och apostlarna gav 
sina liv för att de lärt känna Gud, 
uppenbarad i Jesus. 

GOD TEOLOGI HJÄLPER försam-
lingen att hålla kursen i aktuella 
samhällsfrågor. Ju mer vi lär kän-

na Gud desto 
mer kommer 
kyrkan att 
engagera sig 
i brännande 
frågor som 
trafficking, 
flyktingar, 
våld, skolan, 
familjen. 
  

TEOLOGI LEDER TILL tillbedjan. 
Att jag ger min fru komplimanger 
grundar sig på att jag känner 
henne. Samma sak med Gud. Vi 
tillber för att vi vet något om Ho-
nom, vem Han är, vad Han gjort.
  
”It is a beautiful task to study about 
God. The human mind can never 
be employed on any other subject 
so full of rich reward as when try-
ing to find out the knowledge of 
God. To search after the character 
and perfection of God is the hig-
hest science, the deepest philosop-
hy, the loftiest poetry, the sublimest 
history, the truest theology and the 
most thrilling biography”. 
- George D Watson n
 

Lars Petersson
(med inspiration från boken Ingen som Gud – 
Andrew Wilson, Sjöbergs Förlag)

”God teologi hjälper församlingen att hålla kursen i aktuella  
samhällsfrågor. Ju mer vi lär känna Gud desto mer kommer 
kyrkan att engagera sig i brännande frågor som trafficking, 
flyktingar, våld, skolan, familjen.”

”Att jag ger min fru komplimanger 
grundar sig på att jag känner 
henne. Samma sak med Gud.  
Vi tillber för att vi vet något om 
Honom, vem Han är, vad Han 
gjort..”
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