
Möte bortom orden och teologin

Vi har alla vuxit upp och präglats utifrån olika kulturer, traditioner och 
religioner, men vi är alla människor med samma behov. Med respekt för andra 
människors sätt att tolka sitt liv och sin religion har det varit min fullkomliga 
övertygelse att det måste finnas vägar för kommunikation och dialog över 
religionsgränserna. Efter alla möten jag haft ute i välden, alltifrån kända 
teologer i Jerusalem, Muslimska ledare i Kairo samt Koptiskt kristna i Egypten 
så förstod jag att problemen är större och mer komplicerade än vad man kan 
förstå och ana. Som pedagog i Svenska kyrkan har jag ofta använt konsten, för 
att tyda berättelser från våra urgamla skrifter. Berättelser som kan hjälpa oss 
människor att förstå och tolka det vackra och sårbara livet. 

Genom Göteborgs stift som aktivt arbetar med religionsdialog fick jag 
möjlighet att bygga upp utställningen Gränsland på Röhsska museet 2009. En 
utställning med bilder och konsthantverk som fångade upp de gemensamma 
berättelserna i de Abrahamitiska religionerna. Utställningen har vandrat 
vidare och finns fortfarande kvar och har blivit en plats där människor i alla 
åldrar och religioner kan mötas i berättelser som föder dialog. I en stor grupp 
av nyanlända flyktingar går en ung Syrisk man fram till Koranen och sjunger 
vackert ur den heliga skriften. När jag guidat färdigt och då även berättat om 
Jesu liv och död, samt om profeten Mahmud så avbröt han mig och sa: ” Det 
är rätt allt som du har sagt men du får inte säga att Jesus är Guds son”.  Utan 
att särskilt tänka efter så kom orden: ” JO DET FÅR JAG OCH DET ÄR DU 
OCKSÅ. Hans ansikte lyste upp i ett leende och allt slutade med en livlig 
diskussion, där alla i gruppen kunde förenas i budskapet att alla är vi Guds 
barn och vi är här en liten stund på jorden, och vårt enda uppdrag är att leva 
och ta hand om varandra för att skapa en bättre värld.
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