Vad är frihet egentligen? Att få göra vad
man vill? På andras bekostnad? Nej, det
kan inte vara frihet, det mår man ju inte
bra av. Och Gud, vad tycker Hen om frihet?
Guds frihet? Är det något annat än vår
frihet? Välkommen till en liten reflektion
om frihet.
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Förord
Det här är en bok om om frihet och våra gränser. Jag fick idén efter ett
samtal med en sjuttonårig elev som är muslim, som hade blivit varnad
av sin imam för att sjunga julsången ”Nu tändas tusen juleljus”. Det
bekymrade honom eftersom han gärna ville sjunga med skolkören på
Luciahögtiden och ändå inte göra ”fel”. Det ledde till ett reflekterande
samtal om våra gudsbilder, våra gränser och var Gud kan tänkas befinna
sig. Samtalet fastnade i mig som viktigt, och snart formade sig den här
boken i mitt sinne.
Min utgångspunkt är att jag är kristen. Jesus var en gränsöverskridare
av stora mått. Hur är det med oss? Vilka gränser behöver vi och
vilka är bara uttryck för vår rädsla för det okända? I vår tid med
flyktingströmmar över alla gränser och gränsöverskridande
överlevnadsfrågor som klimatet känns det viktigt att fundera över
hur vi kan kliva ut ur våra boxar för att kunna räcka varandra handen
och släppa lös vår nyskapande kreativitet. Våra gemensamma problem
går bara att lösa tillsammans.
Den kristna tron handlar om kärlek och att räcka ut handen till alla, och
för mig är det viktigt att ta det på allvar. Det har också fått mig att
fundera över, inte bara vad jag själv låter mig begränsas av, utan också
vilka gränser som människor ur andra trosmässiga traditioner kan
tänkas ha. Jag måste ärligt säga att jag inte vet. Jag har som de flesta
andra en uppsättning fördomar och egna föreställningar om vad

andras religioner går ut på. Det enda rimliga förhållningssätt jag kan
komma fram till är, att var och en måste ta dessa frågeställningar till sitt
eget hjärta och ta sig en allvarlig funderare.
Vad har våra traditioner och religiösa sedvänjor med vår relation till
Gud att göra? Ibland tycks mönstren bli viktigare än innehållet. Och alla
som säger sig inte ha någon tro över huvud taget - även de låter sig ändå
formas av mönster och system som finns runt om oss. Alla, tro eller
inte, har skäl att tänka över vilka gränser som är livsviktiga och vilka
som bara begränsar och hämmar. Vad är sann frihet på riktigt?
Den här boken kan utgöra underlag för samtal eller egna reflektioner,
som man vill. En bok att använda i full frihet!

Det här är Gud. Hans väsen är kärlek. Han omfattar allt och bär
allt. Han är obegripligt stor för oss, men ändå älskar Han oss
personligen, var och en av oss. Det är vad det går ut på, för all
kärlek behöver någon att älska. Han ser oss som sina dyrbaraste
skatter. Det här vet vi alla längst in i hjärtat. Men det är som att
vi har glömt bort det? Eller inte vågar tro på det. Guds kärlek
är det mest enkla och självklara som finns. Ändå tänker vi ofta
på Gud (om vi alls tänker på Honom) med bävan, som det mest
komplicerade, som vi inte vet hur vi ska förhålla oss till.

1

2

Så för säkerhets skull sätter vi upp våra egna gränser. Där inne
kan vi skapa lite ordning. Ett mönster som vi har koll på. Det
här är rätt och det här är fel, så här ska vi göra, de här kulturella
uttrycken tjänar oss väl. Här är jag och här är Gud, nu kan jag
nog göra rätt. Eller – inte vet jag om Gud finns, så nu skapar jag
min egen ordning.
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Så har vi skapat många gränser. Runt oss själva. Runt grupper
som vi känner oss hemma i. Runt länder och runt kulturer.
Våra religioner, som är våra sätt att söka Gud, har fått tydliga
gränser. För säkerhets skull. Ibland sätter vi upp gränser inom
gränserna också, så vi kan känna oss trygga med oss själva och
tillhörighet med vårt sammanhang. Till slut kan resultatet bli
att man känner sig väldigt begränsad.
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Låst. Trängd. Förminskad. Obekväm… Tänk om man skulle
våga? Hur är det därutanför? Kan jag känna mig mer fri där?
Välja min egen väg… Vad är det jag vill, egentligen?
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