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En tro fri från
beskäftig moralism
BOK
Gud är inte ett
främmande namn
Kristian Lundberg
Libris

Intervjuad i Sveriges Radios P1 Kultur
i slutet av augusti
om sin nya självbiografiska roman om
psykisk sjukdom,
Dagar bland skuggor, träd och
vatten, talade Kristian Lundberg
helst om evangelieberättelsen om
hur Jesus uppväcker Lasaros från
de döda:
– Jesus ropar Lasaros namn. Då
blir han fri och går ur grottan och
döden.
Till detta, att bli tilltalad med
namn, linda av sig och börja leva,
återkommer Kristian Lundberg
igen och igen i tankeboken Gud är
inte ett främmande namn som han
också ger ut i höst. Här har han
samlat dagboksanteckningar från
sensommaren 2015 till vintern
2016 med korta texter ur Psaltaren
som motto för varje anteckning.

Medan EU-migranternas
misär blir allt värre i Malmö och
flyktingtragedierna på väg
till Europa och Sverige allt
brutalare, vandrar Kristian
Lundberg mellan Davidshallsgatan och kyrkogården vid kanalen – han bor
nu mer centralt i Malmö
än i sina tidiga böcker –
och försöker uttrycka en
tro och livshållning.
Den kristna tro, som
länge varit en antydd underton i Kristian Lundbergs
böcker, är här huvudtema. Det är
en tro som måste vara konkret.
”Kärleken är konkret. Nåden är
konkret. Solidariteten är konkret”, som slutackordet ljuder på
sista textsidan.
Ordspråksbokens maning
”krossa inte den hjälplöse i domstolen” blir inte moral i allmänhet utan ett sätt att förhålla sig till
besluten om att ålderbestämma
ensamkommande flyktingbarn i
medicinskt-juridiska prövningar.
DET ÄR uppfordrande och inte sällan personligen besvärande utmanande att läsa Kristian Lund-

»Den mest

uppbyggliga bok
jag läst sedan
Bonhoeffers
fängelsebrev grep
mig för livet för ett
halvsekel sedan.

bergs maningar till konkretion
och enkla konstaterande att ”nåd
aldrig är en förhandlingsfråga”.
Men här finns ingen beskäftig
moralism utan en uppriktig medvetenhet om att det inte alltid är
självklart hur man ska veta ”att
Gud vill lagbrottet”, och att den
som vill förena evangelium och
radikalitet, teologi och politisk
handling, kan ha svårt att veta när
”det är Gud som ber oss överträda
den ena eller den andra gränsen”.
LIKA OFTA som till berättelsen

om Lasaros återvänder Kristian Lundberg i den här boken till
det första baptistdopet i Sverige
1848. Detta tidiga revolutionsår
i Europa då Karl Marx skrev det
kommunistiska manifestet lät

Den kristna tro, som länge varit en antydd underton i Kristian Lundbergs böcker, är i nya boken huvudtema.
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fem människor döpa sig i havet
vid Vallersvik i Halland och blev
ett radikalt hot mot den rådande
makten och den hierarkiska ordningen.
”Ordet är inte längre fördolt
bakom dubbla lås /.../ Jag blir vi,
både i den politiska kampen och i
den andliga”, konstaterar författaren och ser den första frikyrkorörelsen som början till den
demokratiska omvandlingen av
Sverige.
Över huvud taget finns här på

DIGITAL PLOCKLÅDA
– FÖRNYAR OCH FÖRENKLAR KONFIRMANDARBETET
INSPIRATION
En digital plocklåda fylld med filmer, musiktips, faktatexter,
inspirationstexter, övningar, bibelhänvisningar och psalmförslag.

nästan varje sida formuleringar
om tro, tvivel, bräcklighet, tillit,
förtröstan, liturgi, nattvard och
bön som man vill stryka under
och lägga på minnet.
Allt handlar, som Kristian
Lundberg citerar Paulus i Romarbrevet, om att vara ”varandra till
tjänst”. Det är den mest uppbyggliga bok jag läst sedan Bonhoeffers fängelsebrev grep mig
för livet för ett halvsekel sedan.
ANDERS MELLBOURN
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SÖK, SKAPA OCH DELA
Ibland vet man precis vad man söker. Ibland vill man bara
ha tips och nya idéer. Sök på ett tema, moment eller frisök på
valfritt ord i plocklådan. Du kan också följa de färdiga förslagen,
skapa eget material i verktyget och dela med andra, t ex unga ledare.
FÅ MER TID TILL SAMTAL MED KONFIRMANDERNA
Ju mer stöd som finns i konfirmandarbetet, desto mer tid
frigörs för samtal och att verkligen lära känna konfirmanderna.

Istället för lösa papper som jag tappar bort kan jag samla allt
arbetsmaterial på ett ställe. Det både förenklar och effektiviserar mitt
arbete och frigör mer tid för annat.

PS. Se inspirationsfilmen om
Novum Undervisning

Elin Hyldéen Gärtner, präst
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