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FÖRORD

Tron står visserligen först
men Kärleken är ändå allra störst
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Under den resa jag gjort med honom de senaste
åren, och i ett ständigt botaniserande i hans poem,
har jag nämligen kommit fram till denna slutsats
– Evangelium enligt Charles Wesley
ställer villkorslöst kärleken i centrum.
Kärleken är livets ursprung, livets mening,
livets mål.
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detta arbete
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Jørgen Thaarup, vars tilltro uppmuntrat mig
Michael och Åsa Nausner, vars vänskap och engagemang inspirerat mig
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PRELUDIUM
INLEDNING
Om sanningen ska fram var han kanske inte en av Englands största poeter.
Kanske inte ens under sitt eget århundrade. Om nu inte storleken räknas i
antalet publicerade alster. Hans ambitioner kanske inte var de litterära. Men
ur ett historiskt perspektiv visar det sig klart och tydligt att i honom möter vi en
av den kristna kyrkans allra viktigaste förkunnare. Och det är kanske just så
vi skall se honom. Som predikanten. Eftersom hans predikstol var musiken
och hans församlingen den unisona sången lever hans ”predikningar” vidare
med en alldeles unik lyskraft, generation efter generation.

D

etta arbete har aldrig haft för avsikt att förmedla sanningen om Charles Wesley
(CW). Den absoluta sanningen är mig totalt ointressant. Vad ”Ad Populum” vill
förmedla är min bild utav en sann person. Men så mycket har hänt under de tvåhundrafemtio år som skiljer mig från CW att jag får nöja mig med antaganden, iakttagelser
och reflektioner.
Jag var inte där i prästhemmet i Epworth när han växte upp. Jag kände aldrig hans
pappas frånvaro och Susannas moderliga närhet. Jag får föreställa mig. Jag var inte där
och mötte CW som student i Oxford. Jag var inte där när guvernör Oglethorpe anställde
CW som sekreterare för sitt uppdrag i det nya riket på andra sidan Atlanten, ett uppdrag
som – i alla fall – i dagboken blev en missionsresa. Jag var inte där på Aldergate Street i
London en majkväll 1738 när CW kände sig så andligt berörd, men jag vet att där skrevs
historia. Jag var inte där. Jag får föreställa mig, fantisera, försöka känna in, lukta, damma
av hyllmetrar av sångböcker, kika in genom fönster som inte är mina egna, försöka hitta
spår av igenkännande i det referensbibliotek mitt livs erfarenheter har givit mig. Jag var
inte där, men nyfikenheten väckte mig att försöka finna kreativitetens drivkraft, vilja och
vision hos denna 1700-tals poet. Vad var det som drev honom? Vad ville han helst av allt
förmedla? Vems ärende gick han? Hur nära är det mellan poeten och pedagogen? Eller
mellan predikanten och personen CW? Vem var CW bakom alla rimmade ord? Vem är han
för den gudstjänstfirande församlingen idag? Vilken var hans betydelse som bärare och
förmedlare av ett metodistiskt tänkande då? På vilket sätt påverkar hans sånger oss idag?
Detta är alltså nödvändigtvis inte sanningen. Detta är min föreställning av en liten bit av
sanningen.
Oavsett vad denna uppsats kommer fram till är det uppenbart att relationen mellan
bröderna Wesley (Charles och hans storebror John) präglat dem båda både på det personliga och rent professionella planet. Tidigt i mitt arbete ville jag undvika att finna CW i
skuggan av hans store storebror. Jag har sökt honom, främst, genom hans egen poesi. Hur
rättvisande denna bild är kan givetvis ifrågasättas. Inte minst med tanke på att publiceringen av CWs poem handhades av John. Men jag har försökt, i görligaste mån, att bortse
från redaktören och ägnat mig åt poeten. Mycket för att inte fastna i alltför introverta
spekulationer om skiljaktigheter och eventuella dispyter dem emellan. Men en bild som
blivit mer och mer klar för mig vill jag ändå dela med mig av – CW är ofta den som tar det
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första steget. Under arbetets gång har jag, ofta och allt tydligare, övertygats om att CW var
kreatören/dörröppnaren medan John var konstruktören/förvaltaren.

BAKGRUND

N

ågonstans anar vi kanske en skillnad mellan det kreativa och det konstruktiva
tänkandet. Där Johns teser, tankar och teologier har byggts upp av raka linjer och
räta vinklar kommer CWs kreativitet och rundar av hörnen. För honom handlar det
om att hitta lämpliga rimord för "Love" när han redan använt "Dove" och "Above" eller för
"Grace" när han redan använt "Face" och "Embrace". CWs rimletande gör de räta konstruktionerna något rundare. Och därmed lättare att ta till sig. Åtminstone för somliga. Somliga
som jag. Ibland vill jag tro att den metodistiska teologin – om det nu finns någon specifik
sådan – är mer präglad av kreatörens avskalade hörn än av konstuktörens räta vinklar.
Jag finner en tröst i detta, för vad i Guds underbara skapelse präglas av 90-gradiga hörn
och raka linjer? Inte är det mycket. Nej, en sak är ganska säker: Stöter man på en rät vinkel
någonstans så har det, med största sannolikhet, varit en mänsklig vilja att kontrollera och
sortera som varit i farten.
Denna övertygelse var den tes jag byggde mina första försök till iakttagelser på. Jag
ville finna en logisk förklaring till den generösa och omfamnande ton som, i mångas
uppfattning, präglar metodistisk tolkning av bibelordet. Jag var övertygad om att enklare
finna den i CWs lyrik än någon annanstans i metodismens tro, tradition och historia. På
denna övertygelse la jag grunden till detta arbete. Det är ingen överdrift att säga att jag
många gånger fått omvärdera denna tes. Dessa omvärderingar har också blivit en del viktiga inslag i reseupplevelsen.
Svaret jag var nyfiken på att kanske finna var: Vem formulerar egentligen tron – poeten
eller predikanten? Och vem gör det bäst, i betydelsen mest minnesvärt, mest mottagligt,
mest generöst och mest övertygande?
En annan sak som är viktig att poängtera – och jag förstår att detta kommer att upplevas som en "Brask-lapp" – är att avsikten från början var allt annat än akademisk. Det var
först när jag kommit en ganska lång väg in i processen som möjligheten öppnades att göra
detta till en Master of Divinity-uppsats. Framförallt (och fortfarande) är det kreativitetens
källsprång jag söker i och genom relationen med CW. Jag försöker inte att bevisa något.
Varken för mig själv eller för andra. Denna resa, jag vill se det så, föddes ur en lust min
konstnärssjäl ville drunkna eller gömma sig i. Jag är oerhört glad att mitt ressällskap avslöjade samma sorts egocentricitet. Det var artisten CW jag ville komma närmare i förhoppningen att konstnärskapet mer än tron gjorde oss till bröder. Med Ad Populum vill jag låta
artisten Charles vara just artist.
För att veta vart man är på väg måste man vara medveten om vilka steg som ligger
bakom. CW representerade de bakomliggande stegen. Men att bara se sig om gynnar
knappast vägen framåt. Därför har frågan som jag ställt mig genom detta arbete främst
varit: Vad skulle CW velat säga idag och hur skulle han formulera sig?
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MÅLSÄTTNING

N

är jag först började ägna mig åt detta arbete var det utifrån en handfull dikter som
fanns tillgängliga för mig – ett hundratal. Allteftersom arbetet pågått har själva
insamlandet tagit en stor del. Idag kan jag stolt konstatera att jag har en, i det närmaste, komplett uppsättning av Charles Wesley´s dikter i min ägo.
När jag mer och mer målmedvetet började "ta in" materialet lät jag sångförfattaren i
mig gå på "magkänslan". Jag försökte ana vad CW känt när han skrev det och det, i vilken sinnesstämning han var då och då, med vilken lust han formulerade sig just som han
gjorde i den strofen, vilka rader som fyllde honom själv med häpnad, vilka formuleringar
han tillät sig fastna i, när han vågade släppa greppet om orden etc. Kanske var det för att
förstå mitt eget "kall" som jag sökte referenser hos honom.
I detta skede fanns varken teologiska eller pedagogiska ambitioner. Bara rent lustfylla
och måhända lyriska. Jag sökte människan bakom formuleringarna, eller konstnären – inte
teologen eller en presumtiv kyrkofader.
Vad jag tämligen tidigt upptäckte var att det fanns väldigt lite av lekfullhet i hans lyrik.
Han är visserligen en rimsmed, men inte för själva rimsmidandets skull. Upptäckten fyllde
mig nog med en viss sorg, samtidigt med en allt större respekt. Uppenbart var att CW
hade ett syfte som var större än själva skrivande.
Frågorna detta väckte var två – Vad vill han förmedla? Med vilka ingredienser tillreder han sitt konstverk? Och redan där förstod jag att jag måste systematisera insamlandet
på något sätt – tema för tema. Men vilka teman väljer man att fördjupa sig i? Den första
tanken var att följa de rubriker som vanligtvis finns i hymnologiska samlingar, exempelvis
Psalmer och Sånger. Där väcktes dock tidigt misstänksamheten – "den" hade ju knappast
CW haft som inspirationskälla när han skrev. A Collection of Hymns for use of the People
called Methodists (den boktitel som i folklig mun kom att bli "Wesley´s Hymns") som John
Wesley lät publicera 1779 låg kanske närmare till hands. Jag hade kommit över ett slitet
exemplar av denn guldklimp och innehåll och struktur tycktes kunna passa mitt arbete.
Samtidigt kände jag tvekan inför ett urval förläggaren (John) redan hade gjort. Vad sa det
egentligen om CWs egna "ögonstenar"?
Efter en längre tids velande fram och tillbaka valde jag att bygga arbetets struktur på
en konstruerad grund där Luthers lilla Katekes (av ekumeniska skäl), The Catechism of
the Methodist Episcopal church (av historiska skäl) och Thorvald Källstads Trons Väg fick
bilda form för rubricering och struktur. Under arbetets gång har ändå logiken i "Wesley´s
Hymns" blivit mitt egentliga rättesnöre. Det var ju ändå en "Charles Wesley´s lilla troslära" jag sökte. Den psalmboken har en så självlysande logik och viljeinriktning i sin uppbyggnad att det är omöjligt att ta miste på den process som metodismen menar präglar
den kristna tron.
Ungefär samtidigt öppnades en möjlighet för mig att komma över hela samlingen (13
band) av G Osborns "The Poetical Works of John and Charles Wesley" och i denna oändliga skatt lät jag mig drunkna i. Sida för sida, dikt för dikt, rim efter rim arbetade jag mig
igenom dessa gamla band. Jag hade hela tiden Lilla katekesens rubriker för ögonen och
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började sortera mer efter känslan över innehållet i dikterna än vetskapen om under vilka
rubriker de sorterades i Osborns samlingar. När detta arbete var färdigt hade jag gjort ca
2000 markeringar vid dikter som, med olika kvalitéer, passade in i systemet. Antalet var
givetvis för stort och grundmaterialet därmed för svårarbetat. Efter att ha gjort "ruffa"
översättningar blev det min känsla för lyriken som fick fälla avgörandet. Den här dikten
tycker jag om. Den här tyckte säkert Charles om att skriva. Här brinner han till. Det här
gillar han. Nu har han kul...
Ofta var det kanske ett speciellt ordval, en överraskande fras, som fick fälla avgörandet. Men någonstans vill jag tro att just dessa ingredienser avslöjar inte bara lust utan
också angelägenhetsgrad hos konstnären. I detta arbete förminskades urvalet med nittio
procent. Genast blev arbetsmaterialet mer hanterligt.
Nu satt jag där med ca tvåhundra dikter, medveten om att avsikten med dem var att de
skulle sjungas. Ett sjunget poem är något annat än ett läst eller reciterat. Sjungs de dessutom unisont blir det något helt annat. En text väcker en bild, musiken tillför något annat
och känslan av gemenskap i att dela sången med andras röster kan ta den ursprungliga
dikten ganska långt bort från det första (och lästa) intrycket.
Här upptäckte jag att CW är ovanligt personlig för att vara en psalmdiktare. Många
dikter är skriva i "jag-form". Gör inte detta dikten för exklusiv i det unisona sammanhanget? Plötsligt förstod jag att ett personligt pronomen i en psalm alltid kan förstås som ett
unisont uttryck och vise versa. Vore det inte så levde Psaltaren, psalmboken framför alla
andra, oerhört farligt, insåg jag
Jag hade alltid hört att CW var lätt att sjunga – kunde man fem, sex gamla koralmelodier klarar man av alla hans versmått. Ingenting är mer felaktigt. CW är de klassiska versmåttens stora utmanare. Jag tror att man kan räkna till ett 80-tal olika versformer i hans
poesi. Så historien att de spreds lätt via kända melodier måste vara en missuppfattning
eller skröna. Inte ens de mest kända och spridda av hans dikter är speciellt entydiga och
enkla i versmåtten. Men sjungas ska de och sjungas måste de. Det är detta de är avsedda
för. Utan sång är det som att bedöma skräddarens klädkonst utan att sätta den på kroppen. Så med gitarren i hand, och ofta till låtsasmelodier, började jag sjunga mig igenom
materialet. De dikter jag fann lust att sjunga om – och kanske tre, fem eller tretton gånger
– fann sedan nåd. På så sätt sorterades ett femtiotal dikter fram.
Nu lockade mig tanken att hade jag kanske funnit Charels Wesley´s femtiotre Standardsånger, liksom det finns femtiotre standardpredikningar av hans broder. Jo, ibland
tycker jag faktiskt att jag har funnit dem. Jag känner ganska ofta att jag råkat på de femtio
bästa. Att svaret i själva verket handlar om att det är dessa femtio jag ägnat flera år av mitt
liv har en underordnad betydelse.
Med hjälp av CWs samlade lyrik – tidigt publicerad och sent, tonsatt eller icke, välkänd
eller anonym – vill jag försöka finna en linje till en teologisk förklaring av det som var hans
tro och övertygelse. Utifrån de referenser jag själv har – nordbo, metodist i en luthersk
kontext, präglad av 1900-talet – ville jag försöka finna ett tilltal som var så tidlöst att det
berörde mig. Idag. Djupt.
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Jag ville också att arbetet skulle ge mig en djupare insikt om vad som verkligen präglat
den metodistiska identiteten, om det nu finns någon specifik sådan. Frågan "Om det finns
en sjungen teologi vid sidan av den som formulerats av kyrkans skrivande och talande
teologer?" ville jag också försöka finna svar på.
Men framför allt var det nog två utmaningar som fick bilda den grundläggande målsättningen: Vad ville poeten CW egentligen formulera (underförstått Vad brann hans
konstnärskap för)? Och hur kan detta påverka, influera och inspirera mig som sångförfattare idag?
En viktig del i mitt arbete har sedan varit att låta mig inspireras av urvalet jag gjort och
utifrån dessa femtio sånger gjort egna tolkningar och parafraser av CWs lyrik. På det sättet
har jag försökt översätta annat än själva orden. Det är inte, i första hand, en språklig bearbetning utan en poetisk process jag velat förtydliga.
Efterhand insåg jag att mitt urval stämde väldigt illa överens med det urval metodistiska psalmboksredaktioner gjort under årens lopp. Denna insikt fick mig att gå igenom
repertoaren av CW i nutida och äldre psalmböcker i Sverige och andra länder. Framför allt
de brittiska och Nordamerikanska, eftersom de uppenbarligen har inspirerat många andra
länders urval. Svaret denna genomgång sökte var: Finns det en gemensam sjungen teologi
för metodismen idag? Vad och vilka bestämmer den, i så fall? Detta var ett "sidospår" i
mitt arbete. Men upptäckten att vår gemensamma "sångskatt" är tämligen begränsad har
ändå påverkat mitt arbete.

Tanken är att Ad Populum offentliggörs i två olika upplagor. Dels utifrån den ursprungliga med en enkel "katekes" inspirerad av en sjungande kyrka. I den utgåvan sammanfattas
tankegångarna nästan uteslutande i poesins form.
Vid sidan av denna redovisas helheten, denna uppsats, där resan och resonemanget
bakom sångernas urval lyfts fram.
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ATT KOMMA BAKOM ORDEN
VEM VAR HAN

H

är försöker jag göra en korfattad biografi över Charles Wesley (CW) utifrån sådana
fakta som, jag tror, präglat hans poesi, hans tro och tänkande, hans värderingar och
– kanske också – hans relation till brodern John.

CW var prästbarn (född 1707) i en oändligt stor syskonskara i sjuttonhundratalets
England. Han var yngste sonen i en tid då döttrars värde var rejält devalverat. Systrarna
var många och, i flera fall, extremt begåvade och utmanande för den gängse föreställningsvärlden. Också den som var rådande hos familjen Wesley.
Det sägs, dementeras och påtalas igen att det egentligen var CW som, under sina studier i Oxford, grundade Heliga klubben (Holy Club) – den studentförening som i mångt
och mycket lagt grunden till den metodistiska rörelsen 1.. Otvivelaktigt är det ändå så att
det var ett sekreteraruppdrag CW fick av en brittisk guvernör i Georgia som gav anledning för de två bröderna att resa över Atlanten till Amerika. Utan tvekan bekräftat är det
också att CW upplevde Guds närhet i sitt liv och delaktigheten i Guds rike ett par dagar
innan storebror John gjorde en liknande upplevelse – den erfarenhet på Aldergate Street
i London som, på många sätt, givit "metodister" en tolkningsnyckel när det gäller Guds
välvilja till och omsorg om människans frälsning 2..
Vad som är värt att beakta när det gäller CW och hans betydelse som "metodismens
poet" (jag undviker att kalla honom sång- eller psalmförfattare då musiken mest var en
följd av hans skapande) är att hans flitiga penna togs i bruk tämligen sent. Inte minst med
tanke på omfattningen av hans skrivande är det värt att notera att det är först efter upplevelsen på Aldergate Street 1738 som hans poesi började flöda. Det finns ca 9000 poem
sparade efter CW. De första egna dikterna (det är möjligt att han tidigare översatt några
till det engelska språket) skrev han i samband med denna majdag då han upplevde "ro i
själen". Upplevelsen resulterade i dikten "Where shall my wondering soul begin". CW skriver i sin dagbok för den 21 maj 1738: "At nine, I began an hymn upon my conversion, but
I was persuaded to break off for fear of pride. Mr. Bray, coming encouraged me to proceed
in spite of Satan. I prayed Christ to stand by me, and finished the hymn." Vi får väl tacka
Mr Bray. Utan hans insats hade kanske inte denna uppsats blivit aktuell. Dessutom kanske metodismen aldrig blivit den "Sjungande kyrkan". Intressant är också noteringen att
Jesus besegrade högmodets Satan och poeten kunde fortsätta sitt verk. Och det gjorde han.
Onekligen.
Intressant är det dessutom att beakta att de flesta av CWs poem (och de mest sjungna
och citerade) skrevs under en förhållandevis kort tidsperiod efter detta tillfälle. Under den
kommande tioårsperioden skrev han de flesta (de bästa) och de mest älskade av sina sånger; And can it be that I should gain (1738), O for a thousand tongues to sing (1739), Christ
the Lord is risen today (1739), Hark! The herald-angles sing (1739), Jesus, lover of my soul
(1740), O for a heart to praise my God (1742), Love divine, all loves excelling (1747). Undantaget är kanske "A charge to keep I have" som troligen skrevs i slutet av 1750-talet.
Flera av dessa dikters tillkomst omnämns i hans dagböcker. Andra sånger omgärdas av
mer eller mindre bekräftade historieskrivningar. Några exempel:
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O for a thousand tongues to sing skrevs för att fira ettårsdagen av hans "omvändelse",
vilken skedde i pingsttid och med Pingstens Ande påtaglig.
Christ the Lord is risen today skrevs till invigningsgudstjänsten i Wesleyan Chapel i
London 1739. Kapellet inreddes i ett före detta gjuteri och kallades allmänt The Foundary
Meeting House. Psalmen fanns som nummer 1 i ett litet sånghäfte som kallades Gjuteriets
samling.
Om Jesus, lover of my soul berättas det att CW höll friluftsgudstjänst på Irland. Plötsligt attackerades han av en folkhop som inte delade hans tankegångar och tolkningar av
evangeliet. CW tog sin tillflykt till en lada. Frun på gården, Mrs Moore, rådde honom att
gömma sig i gårdens "milkhouse" som låg lite avsides. CW hann inte dit utan gömde sig
i några buskar intill en liten bäck, alltmedan Mrs Moore fördröjde folkhopens letande
genom att erbjuda dem diverse förfriskningar. I busken, sägs det, att denna odödliga dikt
skrevs alltmedan folkhopens letande kom närmare och närmare.
Hur – och om – man ska tolka denna kreativa tioårsperiod vet jag inte. Kanske var CW
som allra mest inspirerad då. Kanske var han som mest produktiv och brinnande. Eller
bara bäst.
Under 1760-talet kom bröderna Wesley att distansera sig något från varandra. Anledningarna var säkert flera, men ofta åberopas att de inte var överens om "den nya rörelsens"
förhållande till den Anglikanska kyrkan. John blev mer och mer fritänkande (kanske också
allt radikalare) i sitt budskap och bibeltolkning, medan CW verkade mer och mer värna
om sina rötter och sin kyrkliga bakgrund. Trots och Tradition har aldrig varit speciellt
goda vandringskamrater. Andra, och mer privata, skäl kan man kanske också ana. CW var
lyckligt gift, medan Johns äktenskap knappast var någon källa till glädje. CW blev familjefar, vilket inte John blev. CW odlade kulturella intressen, han arrangerade musikaftnar
m m medan storebror prioriterade de rent kyrkliga uttrycken. CW var konstnären, medan
John var förläggaren. CWs konstnärskap resulterade periodvis i djupa ekonomiska svårigheter, medan Johns entreprenörsanda tidigt gav honom en ansenlig förmögenhet etc. Allt
detta och mer därtill präglar en diktare.
Det är detta jag sökt i mitt arbete med CWs texter. Det är inte teologen i mig som sökt
teologiska svar hos honom och hans diktning. Mer är det sångförfattaren i mig som sökt
källsprånget hos CW. Mer och mer har det också blivit egocentrikern i mig som sökt konstnärssjälen, som kräver sin egocentricitet, hos CW.
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VAD VAR HAN
När jag inledde mitt arbete var det utifrån två frågeställningar:
1. Hur står sig "den sjungna teologin" i förhållande till den skrivna?
2. Hur förändrades John Wesleys teser när CW försökte hitta rytmen i dem och ge dem
rim?
Fördomsfull som jag är var jag tämligen säker på svaren. Jag tog för givet att den teologi som man sjunger (om och om och om igen) självklart hade präglat metodismen avsevärt
djupare än några kortfattade citat vi fortfarande minns från John Wesleys penna. När jag
sedan drabbades av insikten att det är förskräckligt få sånger det egentligen handlar om
blev jag plötsligt tveksam. Globalt sett handlar det kanske om knappt tio sånger av CW
som skulle kunna kallas "metodismens teologiska sångskatt" ( Se sammanställning under
rubriken "Den globala sångboken", sida 17). Räcker dessa för att grundlägga en teologi?
Knappast. Urvalet är för litet. Upprepningens metodik kan inte överbrygga allt. Samtidigt
som jag är medveten om att bara en enda strof i rätt sammanhang kan sammanfatta mycket av en kyrkas tro, men...
Jag tog, dessutom, för givet att John var fyrkantig i sitt tänkande, i sin tro och teologi,
medan CW hade skalat av hörnen och gjort teserna vänligare och mjukare genom sin diktning. Länge tyckte jag nog att denna iakttagelse stämde, men allteftersom insåg jag att CW
i själva verket var mer statisk i sina framställningar än hans fyrkantiga storebror tycktes
vara. John tillät sig hela tiden (och hela livet) att omvärdera och finna nya infallsvinklar,
uttryck och utmaningar. CW ägnar sig mer och mer åt upprepandets konst. Och så bra
som han var i original (under slutet av 1730- och inledningen av 1740-talet) blir han aldrig
när han kopierar sig själv under resten av sin skapargärning. Han försöker finna nya infallsvinklar och utmaningar, men mycket känns som ursäkter för att få ägna sig åt det han
tycker är roligt, nämligen att skriva rimmad vers.
Jag försökte förstå detta hos CW som att han var en trogen ikonmålare. Det fanns ett
givet galleri han utgick ifrån. Ramarna var bestämda sedan länge. Inte av honom utan av
Psalmisten David och hans arvtagare genom årtusenden. Färgvalet var givet och kunde
möjligtvis förändras i små valörer i nyanserna. Mer och mer insåg jag hur konturrik CW
var i sitt skapande. Och hur trogen. När jag anade att sången för den protestantiska kyrkan är vad ikonerna är för den ortodoxa, fyllde mig CW och hans konstnärskap med en
oerhörd respekt. Han var den utimata ikonmålaren. Varje ord hade sitt syfte och sin bestämda plats. Inte ett enda rim var en tillfällighet eller ens speciellt lekfullt. Allt var på
blodigaste allvar.
Någon gång under resans lopp anade jag att han kanske var något annat också – något
mer eller mindre. När man försökt fördjupa sig i hans oändliga diktning dyker, förr eller
senare, misstanken upp – Är han kanske den ultimata graffitikonstnären? Är det det han
är mer än ikonmålare? Han fyller hela sjuttonhundratalets England med sina "tags" och
budskapet bär hans tydliga signatur. Det finns inte en vägg eller mur, varken i den yttre
eller inre världen, där han inte satt sitt signum – Kärleken är allra störst! Och det är skrivet
i blod. Denna "blodskrift" ledde mig till den dörr – det rum av svårigheter – som man förr
eller senare var tvungen att förhålla sig till på något sätt.
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HUR FÖRSTÅR MAN HONOM
Huvuddelen av detta arbete handlar om hur man förhåller sig till en text. Bara det är svårt
nog. Att texten sedan är skriven på ett annat språk, i en annan kultur, under en annan tid,
med andra referenser och under omständigheter som inte självklart finns i ens eget vokabulär är verkligen utmanade.
Den första frågan man måste ställa sig är: Går det att göra en översättning? Orden kan
översättas, men inte nödvändigtvis förståelsen av dem. Är det mer relevant att tala om en
tolkning? Jo, men hur tolkar man en dikt som i sig själv är en tolkning? CW tolkar Bibeln
i sina dikter, eller vi kan för enkelhets skull säga Evangeliet. Är det samma Evangelium vi
läser idag som han läste för trehundra år sedan? Ligger tyngdpunkten på samma grundstenar? Betonas samma ämnen? Är det fortfarande samma grundton som berör oss? Hur
mycket påverkar hans eget engelska sjuttonhundratal, hans egen bakgrund, hans egen
livsvandring, hans kamp med brodern, det Evangelium han tolkar i diktform? Kan vi,
överhuvudtaget, tala om ett evangelium, när så många yttre omständigheter påverkar vår
förstående av det allra innersta i dess innehåll?
Efter det att dessa frågeställningar ockuperat mitt arbete under flera år har jag kommit
fram till följande: Det arbete jag gjort med CWs texter är inga översättning (även om de
många gånger kan verka så). De är egentligen heller inga tolkningar (även om intentionen
nog var den från början). Nu får jag nöja mig med att beskriva min bearbetning som "inspirerad av" CWs lyrik. Och någonstans tror jag att det är det närmaste man kan komma.
Poeten i mig har låtit mig inspireras av poeten CW. Jag har sökt släktskapet, lusten och
fascinationen som konstnären i honom måste ha känt, samtidigt som jag har försökt att
fördjupa mig i de yttre omständigheter som fick honom att skriva som han gjorde. Jag har
försökt göra hans drivkraft till min egen.
Framförallt är det fem dilemman som hjälpt mig fram till denna slutsats:
1. Dualismen i CWs bildspråk.
2. CWs Syndabegrepp som skiljer sig på en avgörande punkt från den syn på synden
som präglat stora delar av kyrkan.
3. Det ständigt återkommande Himlamålet.
4. Bibelordets självklarhet.
5. Blodet.
DUALISMEN
Eller rättare sagt bristen på gråskalor blir, i längden, svårare och svårare att förhålla sig till.
CWs värld, gudsbild och människosyn präglas av ett svart-vitt tänkande som, åtminstone
jag, känner mig oerhört främmande inför. Det handlar om avstånden mellan människan
och Gud, distansen mellan himmel och jord, olikheten mellan trons värld och den verklighet vi människor lever i. Jag anar att detta är frukten av engelsk puritanism befruktad med
tysk lutherdom och pietismens inflytande. Framför allt på den unga metodismen har detta
satt sina spår.
Visst det finns en mötesplats. En enda. Den har ett namn – Jesus.
Troligen är det ett grundläggande syftet i CWs poesi att just peka på detta. Men bilden
som förmedlar den är: Om Gud är alltigenom ljus, är människan alltigenom mörker. Om
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Guds rike präglas av godhet, präglas människans av idel ondska. Om livet med Gud innebär den fullständiga hemkänslan, är det mänskliga livet bara en vandring i vilsenhet.
Till slut väcker denna förenklade dualism frågan om CW själv verkligen vågar tro att
Gud är presens och Guds rike är här. Och om han gör det – varför vågar han inte uttrycka
detta i sin diktning?
SYNDABEGREPPET
Mångas bild av Synden är präglad, dels av katolicismens dödssynder och ett puritanskt
synsätt som Martin Luther orättfärdigt lastats för att ha inplanterat. Mer och mer förstår
man att CW har en annan och mycket mer nyanserad bild på det vi kallar "synd". Vi benämner synden efter dess följdverkningar, medan CW benämner synden efter dess ursprung. Vi fokuserar på agerandet, medan CW pekar på anledningen. Kort kan man säga
att Synd, i CWs förståelse, är det rebelliska i oss som inte vill ta emot Guds nåd, inte så
mycket vad det får för följder. Jag kommer att fördjupa detta resonemang senare, men jag
vill redan nu peka på den frustration detta medför.
I väldigt många poem av CW förkommer ordet "Sin". Översätter vi det med "Synd" så
kommer det att förstås utifrån den nedärvda betydelse vi givit ordet, som absolut inte är
den wesleyanska betydelsen. Hur ska vi någonsin kunna sjunga ordet Synd i en wesleypsalm utan att bilägga en förklarande undertext eller allra helst en undervisande predikan
i ämnet?
De tre följande ämnena kan kanske förklaras med att "tiderna förändras" men i ett arbete som detta skapar de – i värsta fall – oöverkomliga problem och – i bästa fall – fantastiska utmaningar.

HIMLAMÅLET
När så mycket av vårt gudstjänstliv och vår tro idag präglas utav budskapet om Guds
rike här och nu, utav ansvarstagande för den minsta ibland oss etc, hur förhåller man sig
då till det faktum att nästan 90% av CWs poem söker sin final och sitt slutackord i den
himmelska härligheten? Ännu svårare är detta att förhålla sig till när man inser vilken betydelse Ireneus hade på CW. Hos Ireneus möter vi en "modern" teolog efter våra preferenser där vi redan här och nu är delaktiga i himmelriket. Kanske bör CW förstås ur ett dubbelbottnat eskatologiskt tänkande – låt något i en okänd morgondag styra ditt steg redan
idag.

BIBELORDETS SJÄLVKLARHET
Det kan inte råda någon tvekan om att CW var oerhört kunnig i sin bibel. Självklart och
lätt relaterar han till urkunden i, så gott som, varje rad i sin lyrik. Inget ont i det, men den
kunskap som präglade CW kan också skapa avstånd i en tid då gemene man inte längre
besitter den självklara kunskapen. Samtidigt tillåter jag mig betvivla att bibelkännedomen
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var så oerhört mycket större i sjuttonhundratalets England. I vilket fall som helst, CWs
poem är sannerligen bibelsprängda, det gör dem absolut inte sämre, men frågan är vad
alla underförstådda hänvisningar tjänar till i en tid och i sammanhang när referensbiblioteken ekar tämligen öde? Som ett litet exempel vill jag ta följande:
CW

BIBEL

TEXT

TOLKNING

Yet when the work is done,
The work is but begun;
Partaker of Thy grace,
I long to see Thy face;
The first I prove below,
The last I die to know.

Joh 17:4
Fil 1:6
Fil 1:7
Upp 22:4
1 Kor 13:12
1 Kor 13:12

... genom att fullborda det verk
... skall också fullborda det
... delar ni allesamman nåden med mig
De skall se hans ansikte
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild
... då skall den bli fullständig

När sedan allt är klart
Väntar oss underbart
Nåden, att dela den
Inför ditt ansikte
Ännu en gåtfullhet
Sedan en evighet

Jesus, the first and last,
On Thee my soul is cast;
Thou didst the work begin
By blotting out my sin.
Thou wilt the root remove
And perfect me in love.

Upp 1:8
Ps 55:23
Fil 1:6
Ps 51:3
Matt 15:13
1 Joh 4:12

Jag är A och O, säger Herre
Kasta din börda på Herren
... påbörjat ett gott verk
... stryk ut mina synder
... skall ryckas upp med roten
... kärlek har nått sin fullhet i oss

Jesus, mitt A och O
På dig, ditt tålamod
Ditt kall och arbetsdag
Fann mig fast jag var svag
Ryck upp det onda nu
Fyll mig med kärlek, Gud

För att rättfärdiga mig själv som "kristen sångförfattare" brukar jag ibland säga att varje
bokstav från A till O i mina sånger härstammar från grundtexten. Från P till Ö är egna
reflektioner. I CWs fall kan man definitivt säga att så gott som varje fras i hans diktning
relativt enkelt kan härledas till Bibeln.

BLODET
CW är bildrik i sin poesi, men för den skull inte speciellt bildtrogen. Han kan vara väldigt generös i sitt målande ibland. Man kan till och med kalla det lite ostrukturerad. CW
kan börja i en metafor och att sedan i tredje versen fördjupa sig i en helt annan bild som,
utan problem, byter skepnad i fjärde. I sjätte och sista versen kan han vara tillbaka i den
ursprungliga bilden. Vad som slagit mig är att det är förvånansvärt få agrala bilder. Bibeln
och Jesu liknelser har dem ofta, men sällan CW. Om detta var ett medvetet val, vet jag inte.
Däremot är det en bild som lyser klart över alla andra bilder. Bilden av Blodet.
Jag har länge ryggat för alla beskrivande bilder av Jesu blod. Sår och offer har jag haft
lättare att förhålla mig till. Bilden av "the sprinkling blood" eller "fontaine of blood" har
närmast känts motbjudande. CWs älskar Blodet. Hans närhet till och influenser av samtida
fromma rörelser, bland andra herrnhutismen, kan förklara en del av CWs förkärlek. Men
inte allt. Mer och mer har jag förstått att blodet inte är en bild, eller en symbol eller metafor
för CW – det är en påtaglig verklighet. Blodet, och det offer ur vilket det kommer, är den
källa som möjliggör människans heliggörelse (helgelse). Korset är en bild – Blodet är det
inte. Lammet är en bild – Offret är det inte.
För att förstå CWs tanke om försoning har jag varit tvungen att förhålla mig till blodet,
acceptera dess centrala kraft i Guds erbjudande om ett helt och heligt liv redan här och nu.
Personligen kan jag kanske säga att jag, under denna resa tillsammans med CW, förvandlats från en typisk Påskdagskristen till en Långfredagsmänniska. Mer om Blodets betydelse för CW följer.
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PLUS PRODUKTIVITETEN
Allt är inte guld som glimmar, det vet vi. Vi bör också ha klart för oss att allt är inte poesi
som rimmar. Här har vi kanske ett sjätte dilemma. CW var, och är, svårslagen i sin produktivitet. Om vi antar att hans kreativa ådra flödade 25 år innebär det att han skrev (och publicerade) ett poem om dagen under dessa 25 år. Inklusive helgdagar. Få författare lyckas
hålla kvaliteten i samma nivå som kvantiteten. Inte heller CW lyckades. Ibland brukar jag
tänka att det krävs 99 utkast för att en dikt skall bli färdig. CW lät också publicera sina
utkast. Han hade, gott och väl, kunnat nöja sig med att delge världen var hundrade opus.
Detta arbete skulle bli enklare och den sammantagna kvaliteten skulle, gott och väl, räcka
till en stor portion lyrisk konst.
Nu hade kanske inte CW ambitionen att upphöjas på Parnassen, vilket han knappast
inte heller gör. Inte ens i hans hemland. England minns honom inte som en poet, men en
hel värld räknar honom som en av historiens största psalmdiktare. Och detta utifrån en
skatt som, globalt sett, kan räknas på ena handens fingrar. Hade CWs skaparkraft "bara"
givit eftervärlden var hundrade poem han skrev, skulle ändå denna procent av hans produktion vara ovärderlig.
För att inte anklagas för att "kasta sten i glashus" vill jag säga att jag är mer än medveten om att av mina egna 600 publicerade sånger är det kanske – och på sin höjd – sex
stycken som "håller måttet". Och det är inte illa det.
Ibland undrar jag dock vad det var som drev CW att skriva i denna mängd han skrev.
Vad ville han egentligen uppnå? Bevisa? Och för vem?
1. Vi vet att broder John vid Charles inledande år i Oxford praktiserade i faderns pastorat och i "Charles
Wesley – A Reader" av John R. Tyson berättas det om den lilla studentföreningen som Charles, tillsammans med några studentkamrater initierade i broderns frånvaro. John R. Tyson hänvisar också till Frederick Gill´s "Charles Wesley – The first methodist" där det också berättas att Charles var den som fick
"epitetet" metodist – ett öknamn han snabbt förvandlade till ett hedersutnämnande. Richard Heitzenrater
förhåller sig dock något mer "johniansk" i sin historieskrivning. I både hans "The Elusive Mr. Wesley"
och i "Wesley and the People called Methodists" tillskriver han John äran – att även i sin frånvaro
präglade John brödernas gemenskap i Oxford.
2. Charles har i sin dagbok (Journal) en lång och utförlig beskrivning av upplevelsen söndagen den 21 maj
1738 på Aldergate Street. Han ger en målande bild av hur svag han känner sig, hur berörd han blir av en
"bönekvinna" och sammanfattar dagens "omvändelse" på följande sätt: "I now found myself at peace
with God, and rejoiced in hope of loving Christ. My temper for the rest of the day was, mistrust of my
own great, but before unknown, weakness. I saw that by faith I stood; by the continual support of faith,
which kept me from falling, though of myself I am ever sinking into sin. I went to bed still sensible of my
own weakness, (I humbly hope to be more and more so,) yet confident of Christ’s protection."
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DEN GLOBALA SÅNGBOKEN

H

är följer en sammanställning över CWs psalmer som finns representerade i engelska,
nord-amerikanska, tyska och svenska psalmböcker (1900-tal och framåt). Föga förvånande märker man att England toppar listan med drygt 150 titlar. Vad jag har förstått är
det dock bara en tredjedel av dessa som någonsin sjungs numera. Ännu färre är det i USA
som har knappt 40 CW-sånger på sin repertoar. I Europas tyskspråkiga länder, där CW
upplevt en renässans i o m nya psalmboken (Metodistkyrkan), finner man hela 23 sånger
representerade. Den svenska sångskatten innehåller 16 opus.
Hur det ser ut i Metodistkyrkan i den övriga kan man ana sig till utifrån det faktum
att många psalmböcker influerats av United Methodist Church i USA mer än av den engelska metodismen i sitt hymnologarbete. Oavsett detta kan man lätt konstatera att en gemensam Global Sångbok, av allt att döma, verkar innehålla på sin höjd ett tiotal av CWs
poem. En promille av hans produktion, alltså.
Dessa åtta sånger utgör idag det internationella arvet efter psalmdiktaren:
A charge to keep I have
som handlar om det kristna livets ansvarstagande / förvaltarskap
And can it be that I should gain
som handlar om försoningens erbjudande.
Christ the Lord is risen today
är en påsksång
Hark! The herald-angels sing
en lika typisk julsång
Jesus, lover of my soul
är en bön om tillflykt och vila
Love divine, all loves excelling
är en kärlekens lovsång samt en reseskildring genom livet
O for a heart to praise my God
är en mänsklig lovsång inför en majestätisk gudomlighet
O for a thousand tongues to sing
är en gripande biografi över en befriad själ.
Eftersom vi vet att den afrikanska metodismen länge sjungit vad moderkyrkorna i Europa och USA presenterat är det ingen större risk att anta att den wesleyanska repertoaren
där influerats av "sändarländerna". Likadant är det med Asien. Latinamerikas metodister har, vad jag efter att ha samtalat med hymnologer därifrån, inte valt någon egen linje
utan följt den gängse. I Ryssland, som nyligen publicerat en metodistisk psalmbok, har
de wesleyanska influenserna styrts av amerikarelaterade "sponsorer". För första gången i
historien finns nu en fransk metodistpsalmbok, gemensam för franskspråkiga Europa och
Afrika – samma tillvägagångssätt där.
Utifrån insikten att det bara rör sig om ett tiotal psalmtexter av CW som är spridda
(och sjungna) över världen idag är det relevant om hymnerna verkligen tillskrivs något
teologiskt värde, eller om de bara finns kvar av historiska, relationsskapande och nostalgiska skäl. Menar den globala metodismen över huvud taget att CW, genom sin lyrik, har
något att tillföra idag?
På följande sidor följer en uppställning över den globala metodistiska sångboken.
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Psalm

England

USA

Tyskland

Sverige

A charge to keep I have
All glory to God in the sky
All praise to our redeeming Lord
All things are possible to them
All ye that seek the Lord who died
And are we yet alive
And can it be that I should gain
Arise, my soul, arise
Arm of the Lord, awake, awake
Author of faith, eternal word
Author of life divine
Away with our fears
Because thou hast said
Behold the servant of the Lord
Being of beings, God of love
Be it my only wisdom here
Blest be the dear uniting love
Blow Ye the trumpet, blow
Captain of Israel´s host, and Guide
Christ is the world´s true Light
Christ from whom all blessings flow
Christ the Lord is risen today
Christ, whose glory fills the skies
Come, and let us sweetly join
Come, Father, Son, and Holy Ghost
Come, divine Interpreter
Come, Holy Ghost, all-quickering fire
Come, Holy Ghost, our hearts inspire
Come, Holy Ghost, thine influence shed
Come, let us anew
Come, let us join our friends above
Come, let us, who in Christ believe
Come, let us use the grace divine
Come, let us with our Lord arise
Come, O thou all-victorious Lord
Come, O thou Traveller unknown
Come, sinners, to the gospel feast
Come, thou everlasting Spirit
Come, thou holy God and true
Come, thou long-expected Jesus
Depth of mercy
Earth, rejoice, our Lord is King
Father in whom we live
Father of everlasting grace
Father of Jesus Christ, my Lord
Father, Son, and Holy Ghost
Father, whose everlasting love
Forth in thy name, O Lord, I go
Give me the faith that can remove
Glory be to God on high
Glory, love and praise and honour
God of almighty love
God of all-redeeming grace
God of my salvation, hear
God of power, and truth, and grace
God of unexampled grace
Good thou art and good thou dost
Granted is the Saviours prayer
Great is our redeeming Lord
Hail! Holy, holy, holy Lord
Hail the day that sees him rise
Happy the man that finds the grace
Happy the souls to Jesus joined
Hark! The herald-angles sing
Head of the church triumphant
Head of the church, whose Spirit fills
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Psalm
Help us to help each other, Lord
How can we sinners know
How do thy mercies close me round
How happy are thy servants, Lord
I know that my Redeemer lives
I want a principle within
I want the Spirit of power within
Jesus comes with all his grace
Jesus has died that I might live
Jesus, I fain would find
Jesus, if still the same thou art
Jesus, Lord, we look to thee
Jesus, Lord, we look to thee (II)
Jesus, lover of my soul
Jesus, my strength, my hope
Jesus, my Truth, my Way
Jesus, the Conqueror, reigns
Jesus, the First and Last
Jesus, the gift divine I know
Jesus the good Shepherd is
Jesus, the name high over all
Jesus, the word bestow
Jesus, thou soul of all our joys
Jesus, thy far-extended fame
Jesus, thy wandering sheep behold
Jesus, united by thy grace
Jesus, we follow thee
Jesus, we thus obey
Lamb of God, whose dying love
Leader of faithful souls, and guide
Let earth and heaven agree
Let earth and heaven combine
Let him to whom we now belong
Let us plead for faith alone
Lift up your hearts to things above
Light of the world, thy beams I bless
Lo, he comes with clouds descending
Lord, I believe a rest remains
Lord, if at thy command
Lord, in the strength of grace
Lord, that I may learn of thee
Lord, we believe to us and ours
Love divine, all loves excelling
Loving Jesus, gentle Lamb
Maker, in whom we live
Meet and right it is to sing
My God, I am thine
My God! I know, I feel thee mine
My heart is full of Christ, and longs
O for a heart to praise my God
O for a thousand tongues to sing
O God of our forefathers, hear
O heavenly King, look down from above
O come and dwell in me
O God, who knowest the things we need
O love divine, what hast thou done
Omnipotent Redeemer
Open, Lord, my inward ear
O thou who comest from above
O thou, whom once they flock to hear
O thou who this mysterious bread
Our Lord is risen from the dead
O what shall I do my Saviour to praise
Praise the Lord who reigns above
Rejoice, the Lord is King
Saviour, and can it be
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X
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X

Psalm

England

Saviour from sin, I wait to prove
See how great a flame aspires
See, Jesus, thy disciples see
See, where our great High Priest
Servant of all, to toil for man
Shepherd divine, our wants relieve
Sing to the great Jehovah´s praise
Soldiers of Christ, arise
Son of God, if thy free grace
Spirit of faith, come down
Spirit of truth, essential God
Still, for thy loving kindness, Lord
Stupendous height of heavenly love

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Talk with us, Lord, thyself reveal
Thankful for our every blessing
Thee will I praise with all my heart
Thou God of truth and love
Thou hidden source of calm repose
Thou Shepherd of Israel, and mine
Thy ceaseless, unexhausted love
Thy faithfulness, Lord, each moment we find
´Tis finished! The messiah dies
Victim divine, thy grace we claim

X
X
X
X
X
X
X
X

What is our calling´s glorious hope
What shall I do my God to love
What shall I do my God to love (II)
What shall I render to my God
Where shall my wondering soul begin
With glorious clouds encompassed round
Worship, and thanks, and blessing
Would Jesus have the sinner die
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Ye faithful souls who Jesus know
Ye servants of God, your Master proclaim
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Ad Populum innehåller förvånansvärt få av CWs "greatest hits". Kanske var det någon
gång ett mer eller mindre medvetet val att försöka hitta andra (och nya) formuleringar.
Den främsta anledningen är dock att, om man har för avsikt att hitta en helhet i en sjungen
teologi, så räcker inte urvalet bland de mest populära sångerna. Kanske är dessa tio de
allra bästa av CW, det kan jag inte bedöma, men detta vet jag – han vill så oerhört mycket
mer än vad dessa kan förmedla. Ad Populum innehåller drygt femtio sånger, tolv av dessa
finns i den lista av 160 Wesleysånger som finns representerade i världens psalmböcker. De
övriga finns där därför att CWs syn på Skaparen, på Ordet, på Nådemedel (sakrament),
Pingsten, Evigheten också var tvunget att belysas.
Någonstans har mitt arbete lockats av tanken att finna CWs femtiotre "Standarssånger". Några av dem finns säkert i vår välkända och sjungna sångskatt, andra gör det inte.
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VÅR BEKÄNNELSE
INGRESS
TRON ÄR VÅRT SVAR PÅ GUDS LÄNGTAN
By mercy alone
He made us His own
His mercy is free
How els could He love such a rebel as me?

V

år kristna bekännelse grundar sig i att vi ursprungligt har rötter som söker sig tillbaka till Gud. Gud är livets skapare och också den som upprätthåller livet. Hela livet.
Genom människans eget val har relationen till det gudomliga skadats. Därmed
lever vi i en vilsenhet som varken är bra för oss eller enligt Guds vilja.
Av tradition brukar vi säga att Synden kommit emellan Gud och människan. För att
förstå detta tankesätt måste vi först förstå vad Synd är och står för. Det finns ett naturligt
drag hos människan som medför att vi inte vill eller vågar lita på att Guds omsorg fortfarande är att räkna med. Vi väljer att bortse från den Kärlek som är Guds mest utmärkande
kännetecken. Detta kan vi kalla Synd. Det handlar alltså mer om en grundläggande inställning – misstro – hos människan än om vad detta sedan får för konsekvenser.
Genom historien har människan tagit olika initiativ för att försöka återupprätta relationen till det gudomliga. Vi har bland annat genom lag och ordning velat bevisa oss värdiga Guds tilltro. Den kristna tron säger att det är säkert vackert, men inte tillräckligt. Det
är inte i Guds tilltro bristen finns, utan i människans.
Evangeliets hemlighet ligger i det att Gud redan rivit muren och byggt bron till
mänskligheten. Initiativet är redan taget. Och taget av Gud själv. Det är tillräckligt. Det är
inte tron i oss som gör oss värdiga att vandra på bron, det är Nådens erbjudande. Bara Nåden – den stora befrielsen – har möjliggjort vägen tillbaka till den ursprungliga harmonin.
Och Nåden är gratis – den kräver ingenting utav oss, vi behöver ingenting bevisa – men
den pockar hela tiden på vår uppmärksamhet. Genom Nåden vill Gud visa att Kärleken
är osårbar. Gud älskar oss till harmoni, till helhet, till det heliga – det heliga som en gång
råkade gå sönder i människan.
Det är inte det mänskliga i oss som skapar distans till Gud, det är vår brist på tilltro.
Denna brist kan tolkas som ett drag av rebelliskhet och därmed också ett avståndstagande.
Därmed tar människan inte bara avstånd från Guds deltagande i det mänskliga, utan
också – och samtidigt – förnekar hon sig själv och sin egen delaktighet i det gudomliga.
Evangeliet vill berätta att Gud har älskat oss tillbaka till sig. Där, och ingen annanstans, finns grunden för den kristna tron. Gud längtar efter att få respons på sin kärlek.
Tron och tilltron i oss besvarar denna längtan. Om vad denna insikt grundar sig i och får
för konsekvenser i vårt liv handlar den tro som sjunger inspirerad av Charles Wesleys
lyrik.
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Att inte bry sig är en synd
Error and ignorance remove

Att inte bry sig är en synd
som allt förblindar och förtär.
Kom fyll det innersta med rymd
stjärnklar och hög där freden är.
Kom med förnyelse och ge
visdomens ljus – välsignelse.

HYMNS FOR CHILDREN, 1763
(VI:407)

Så länge kunskapen och tron
gått skilda vägar. Låt dem bli
ett med varandra i den ton
som väcker kärleken till liv.
Med tron i sällskap tanken vet
vägen till dig, din helighet.

Unite the pair so long disjoined,
Knowledge and vital piety:
Learning and holiness combined,
And truth and love, let all men see
In those whom up to thee we give,
Thine, wholly thine, to die and live.

Error and ignorance remove,
Their blindness both of heart and mind;
Give them the wisdom from above,
Spotless, and peaceable, and kind;
In knowledge pure their minds renew,
And store with thoughts divinely true.

Utifrån insikten om våra tillkortakommanden kan vi ta ett steg till. Ett steg till i liv, ett steg
till i tro, ett steg till i kärlek.
Bejakelsen av den kristna tron är att också säga "Ja" till vägen. Livet – och i synnerhet
livet med Gud – är en process. Vi är på vandring. Vi vet vårt ursprung, anar vårt mål och
varje steg är inbegripet i helheten. Och heligheten. Vår bekännelse är uttryck för ett vägval
som innefattar hela människan. Varje steg, varje ställningstagande, varje erfarenhet blir
en del av mognandet. Lika självklart som hjärtats hängivenhet i detta är också hjärnans.
Tanke och tro går hand i hand. Det finns ingen konflikt mellan tro och vetande. De är
varandras förutsättningar. I den kristna livsprocessen överlåter de sig åt varandra, utrustar
sig med varandra.
De två följande sångerna uttrycker tydligt att det finns möten utefter vägen. Ett sådant
möte är förutsättningen för att människans vilsenhet ska kunna vändas till hemkänsla. Det
är Kristus som öppnar vägen för oss. Han är det nödvändiga mötet. CW använder sig gärna av bilder som Den förlorade sonen eller Det bortsprungna lammet. I denna bildvärld
är det, för honom, en självklarhet vem det är som öppnar dörren eller söker till lammet är
återfunnet. Initiativet finns, hela tiden, hos Gud. Guds kärlek möjliggör "vägen tillbaka".
Men vägen dit, varenda steg, är vårt eget ansvar. Gud kan inte ta det ansvaret ifrån oss,
men ställer sig själv till vårt förfogande. Gud är, genom hela livet, vårt ressällskap. Jesus är
inte bara mötet, han är i varje steg vi tar. Hela vägen.
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Det sjunger en tro / Vår bekännelse
Här, som en hemlös vid din port
The God of Love, He oft delays

≈

Musikbilagan
sid 90

Här, som en hemlös vid din port,
här utan självtillit.
Trots alla snedsteg som jag gjort
ledde mig vägen hit.
Här, bortom vett och allt förstånd,
väntar jag på din gård.
Här, som en vilsen vagabond,
ber jag, på knä, om nåd.
Se, jag är klädd i skuld och skam.
Tvivel är vandringsstav.
Ändå som kom jag ända fram,
ledd av det ljus du gav.
Kan du ta mot mig som jag är?
Kan du välsigna mig?
Kan det i mörkret som jag bär
lysa ett ljus av dig?
Glänta på dörren lite grand.
Värm mig en stund med fred.
Ta bort mitt tvivel från min hand.
Tron vill jag vandra med.
Klä mig i annat än det här,
klä mig i kärleken.
Är det för mycket jag begär
nu när jag kommit hem?

HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(X:227)
The God of love, He oft delays,
Nor grants what we require,
To exercise our patient grace,
To heighten our desire,
To draw the clamorous beggar near,
Before his feet to cast,
And prove their confidence sincere,
And give them sight at last.
I do believe Thou canst, Thou wilt
Mine unbelief remove.
And purge out all my nature´s guilt,
And perfect me in love:
Begin Thy work, restore my sight
By justifying grace,
And bid me walk with Thee in white,
To see my Father´s face.
When faith, almighty faith, is mine,
Fill´d with delightful peace,
The source of every gift Divine,
The measure I possess:
And when I perfectly believe,
My calling´s prize I prove,
The length and breadth and height receive
And depth of purest love.

--Här har CW utgått från berättelserna i Matteus kapitel 9 där bland annat en ung flicka
uppväcks ur döden och två blinda blir helade.
Blindheten blir en bild på den bortvändhet eller likgiltighet människan ofta visar inför
Guds Nåd. Ja, herre – svaret på frågan om de blinda ville bli hjälpta – tolkar CW med
"Påbörja ditt verk, hela min blick", sedan fortsätter han "By justifying grace". Det är en
av få gånger detta uttryck – rättfärdiggörande nåd, som blivit ett så centralt begrepp i
metodistisk teologi – används i CWs lyrik.
Jag har låtit mig inspireras av denna text, men förhållit mig fri och mer fokuserat på
människans längtan att bli sedd och räknad med. Som jag upplever det vill CW ha sagt att
man måste veta varifrån man kommer för att veta vart man är på väg. Insikten om behovet
av Guds rättfärdiggörande nåd hjälper oss att förstå kartbilden.
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Det sjunger en tro / Vår bekännelse
Eviga ord, du som gav tro
Auther of Faith, Eternal Word

Eviga Ord, du som gav tro,
du som med Anden elden tänt,
du är mitt allt, mitt A och O.
Min kamp och tvivel har du känt.
Min glöd har slocknat som du ser.
Mitt värmda hjärta drar rätt kallt.
Tänd det igen och låt det ge
elden av dig i mig, trots allt.
All tid är samlat i ditt "nu"
och utan gräns är kärleken.
Här i min ande andas du,
här i mitt lilla himmelen.
Ditt Ord är – varje steg jag tar –
ljuset som leder mig till dig,
fram till din kärlek underbar
som öppnar himmelen i mig.
Tron är den väg min längtan går.
Ljuset är min välsignelse.
Hit, i det mest fördolda, når
leende ljust ditt ansikte.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:209)
Author of faith, eternal Word,
Whose Spirit breathes the active flame;
Faith like its finisher and Lord,
Today as yesterday the same.
To Thee our humble hearts aspire,
And ask the gift unspeakable;
Increase in us the kindled fire,
In us the work of faith fulfil.
By faith we know Thee strong to save;
Save us, a present Saviour Thou!
Whate’er we hope, by faith we have
Future and past subsisting now.
To him that in Thy Name believes
Eternal life with Thee is given;
Into Himself He all receives,
Pardon and holiness, and Heaven.
The things unknown to feeble sense,
Unseen by reason’s glimmering ray,
With strong commanding evidence
Their heavenly origin display.
Faith lends its realizing light,
The clouds disperse, the shadows fly;
Th’invisible appears in sight,
And God is seen by mortal eye.

--I denna dikt har CW låtit sig inspireras av kapitel 11 i Hebreerbrevet där det ges exempel
på "gammaltestamentlig" tro. Vad CW vill ha sagt med detta är att Gud fortfarande är
densamme. Gud är verksam i presens och i och med detta är den troende redan delaktig
av Evigheten.
Också här, liksom i det tidigare exemplet, är det människans blindhet och Guds helande
som möts. Mötet med Guds välsignelse skyms varken av skuggor eller moln längre. I
Guds ljus fylls vi, redan här och nu, med helighet, evighet och himmel.
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TREENIGHETEN
INGRESS
DE FYRA HÖRNSTENARNA
The´ eternal God from heaven came down,
The King of Glory dropp´d His crown,
And veil´d His majesty;
emptied of all but love He came;
Jesus, I call Thee by the name
Thy pity bore for me.

F

örst ett klargörande: Det är svårt att hitta en struktur och form för när CW använder
"jag" och "mig" eller "vi" och vårt". Var det så att han tänkte vissa poem som mer
personliga (enskilda böner och betraktelser), medan andra var tänkta för mer generella drag? Nej, jag tror inte det. Under arbetets gång har jag mer och mer övertygats om
där inte finns någon särskild nyansskillnad i pronomen. Det är inte så att CW vill vara innerligare, närmare och ärligare i ett "jag" och mer unison i ett "vi". Han blandar friskt och,
till synes, utan annan anledning än den rent poetiska. Kort kan man därför mena att ett
"jag" i en unison sång gott och väl kan förstås som ett "vi", liksom ett "vi" i den personliga
andakten kan utläsas som ett "jag".
Det finns också ett "Vi" i den kristna treenighetsläran. Samtidigt vill Gud säga till oss:
Vi är tre, men ändå en. De tre har, var och en, sitt eget syfte och tillsammans ett gemensamt mål. För CW är monoteismen i kristendomen självklar. Gud är en, men Guds uttryckssätt skiljer sig. För CW finns det ett fokus som aldrig rubbas. Detta fokus ligger på
försoningen, eller Försonaren. Evangeliet handlar om hur Gud har för avsikt att upprätta
relationen mellan Gud och människor, hur Gud iscensätter räddningsplanen och hur den
kan tydliggöras i vars och ens liv och förståelse. Allt kretsar runt detta – tillbaka till den
ursprungliga harmonin.
Fadern/Skaparen i treenigheten har skapat och upprätthåller allt liv. I och med att en
viktig del i skapelsetanken brast pågår skapelsen fortfarande för att laga den relation som
gått sönder. Så Skaparens fokus har flyttats från skapelsen till återskapelsen. Allra tydligast hittar man kanske denna tankegång i psalmen "Let heaven and earth agree". Den
första versen där talar sitt tydliga språk: Fadern återskapar för att, på så sätt, förmå oss att
komma närmare Sonen och därmed återförenas med den heliga harmonin. Här ser man
hur uttrycken i treenigheten tjänar varandra för att nå det gemensamma målet.
I den andra versen förtydligas detta ytterligare. Sonen/Försonaren går Faderns/
Skaparens ärende för att hela skapelsen. Verktyget i detta uppdrag är den gränslösa kärleken. Guds kärlek tydliggörs fullständigt och blir självutlämnande i Sonen.
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Anden/Hjälparen har en lika självklar del i denna process. Den tredje versen förklarar i form av en lovsång: Anden attesterar försoningsfördraget i människors hjärtan. I och
genom Anden sätts sigillet – tecknet på vår delaktighet i helandeprocessen.
Den fjärde versen sammanfattar denna tankegång – drawn and redeemed and sealed –
Skaparen tar initiativet till återföreningen och harmonin. Försonaren fullgör uppdraget.
Hjälparen undertecknar fördraget med människan.
Allt är vävt i ett stycke, men vill man nu hitta särdrag kan man, i korthet, säga:
Fadern skapar, tar förnyat initiativ, återskapar
Sonen är beredd att förlora sig själv, verkställer, återställer
Anden applicerar, tolkar, skapar delaktighet
Om nu en grund behöver hörnstenar för att stå stadig är den fjärde hörnstenen lika
viktig som de tre första. Genomgående i CWs tolkning av Evangeliet lyfts människans
personliga ansvar fram. Guds längtan kräver ett svar annars blir det bara ett rop ut i intet.
Människan står för svaret. Svaret är en bejakelse av erbjudandet, en insikt om sin egen
begränsning, en tro att våga vandra löftets väg.
CW väljer att ge ut en hel liten sångbok på detta tema 1746. Där finns 24 sånger. De
flesta är små korta versar, främst avsedda att användas som Gloria Patri i gudstjänsten.
Men den övervägande delen av sångerna är lovsånger som tackar Fadern för att han sände
oss Sonen och därefter tacka Anden som låter oss ana vidden av denna försoningsgärning.
Sonen och försoningen står i centrum och därmed också mötet med varje enskild människa som söker sig till korset. Undret i Betlehem var bara ett steg på vägen till det riktigt
stora miraklet.
Året därpå publiceras en tjockare sångbok med ett hundratal texter utifrån treenighetstanken – eller rättare sagt delar av treenigheten. Den första delen behandlar Jesu gudomlighet, den andra Andens. Skaparen lyser med sin frånvaro. Den avslutande delen i
sångboken utgörs av rimmade kommentarer till den eniga treenigheten och där kommer
alla till tals. Men, som sagt var, fokus ligger hela tiden på den Gud som tappade sin majestätiska krona bara för att människan skulle kunna plocka upp sitt gudomliga arv.
Se, evighetens Gud kom ner
så utan kungliga manér
ett avlagt majestät
I enbart kärlek kommer han
och vägen som hans kärlek fann
gick till Marias knä.
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Det sjunger en tro / Treenigheten
Rörd av en gränslös sång
Let heaven and earth agree

Rörd av en gränslös sång,
en sång till Skaparen
som i sin kärlek gång på gång
föder på nytt igen.
En kärlek som berör
ger oss Försonaren
som ber för oss och bönen för,
för oss i himmelen.
Heliga Ande, hör
sången vi lever i.
Sjung i oss, Ande, innanför.
Sjung oss till harmoni.
Rörd och berörd och hörd
mitt i vår verklighet,
mitt i ett liv från frö till skörd,
mitt i en evighet.

HYMNS TO THE TRINITY, 1746
(III:347)
Let heaven and earth agree
The Father´s praise to sing,
Who draws us to the Son, that he
May us to glory bring.
Honour and endless love
Let God the Son receive,
Who saves us here, and prays above,
That we with him may live.
Be everlasting praise
To God the Spirit given,
Who now attests us sons of grace,
And seals us heirs of heaven.
Drawn, and redeem´d, and seal´d,
We´ll sing the One and Three,
With father, Son, and Spirit fill´d
To all eternity.

---

H

är har jag valt att lyfta fram Treenighetens särdrag som CW tydliggör i sista versens
"Drawn and redeemed and sealed". Hos CW står försoningens gåva i centrum. Försoningen inte bara exemplifieras av Jesus utan är Jesus. Utan att, på något sätt, förringa
Fadern och Anden gör CW dem till garanter för att skapelsens förnyelse och relationens
upprättelse vet sina rötter och anar sitt mål. Hela tiden är dock Försoningens nåd i fokus.
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Det sjunger en tro / Treenigheten
Fader, Son och Ande hör
Father, Son, and Spirit, hear

≈

Musikbilagan
sid 91

Fader, Son och Ande hör,
Gud vår Gud, vårt hjärtas bön.
Och bekräfta denna stund
med din kärlek vårt förbund.
Hör, mysteriets hemlighet,
hör, treenig enighet,
Fadern, Sonen, Hjälparen.
En i tre och tre i en.
I ett heligt partnerskap
går vi Nådens väg idag.
Det som förut hindrat oss
bar du undan på ditt kors.
Som en väv, en hög och bred
knyts vi samman i din fred.
Fadern, Anden, Frälsaren.
En i tre och tre i en.
En är vägen, sanningen.
En är du, vår vandringsvän.
Dopets tecken och sigill
leder oss dit livet vill.
Himmelrikets helighet
ryms i din treenighet.
Sonen, Anden, Skaparen.
En i tre och tre i en.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:356)
Father, Son, and Spirit, hear
Faith´s effectual fervent prayer.
Hear, and our petitions seal;
Let us now the answer feel.
Mystically one with Thee,
Transcript of the Trinity,
Thee let all our nature own
One in Three, and Three in One.
If we now begin to be
Partners with Thy saints and Thee;
If we have our sins forgiven,
Fellow-citizens of heaven;
Still the fellowship increase,
Knit us in the bond of peace;
Join our new-born spirits, join
Each to each and all to Thine.
Built us in one body up,
Call´d in one high calling´s hope;
One the Spirit whom we claim;
One the pure baptismal flame...
...Glorious now Thy heaven we share,
Thou art here, and we are there;
We participate of Thine,
Human nature of Divine.

---

E

n i Tre och Tre i En. Tydligare än så blir inte CWs bild av treenigheten. Men det finns
också ett ytterligare inslag i helheten. Människan. Det är i relation till "hela" treenigheten människan hör hemma. Inte en och en utan gemensamt. Gemenskapen präglas av
Fred, vilket jag återkommer till senare.
I CWs syn på treenigheten är helandet lika självklart som delaktigheten. Anden och det
kristna dopet gör alla kristna till ett med varandra – till ett med den som är tre i en.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Skaparen
Inte på avstånd, men
Far off we need not rove
Inte på avstånd, men
nära finns kärleken.
Där, i Guds barmhärtighet,
närmare än allt vi tror,
finns en generositet
frikostig och gränslöst stor.
Vi lever, rör oss är
nära Guds omsorg här.
Se, Gud bär vartenda liv
liksom varje dag som grytt,
inte som ett tidsfördriv,
men som återskapat, nytt.
Den som bejakar det
lever i evighet.
Vi är barn av himmelen,
födda ur försoningen.
Sången hela vägen hem
är en sång om kärleken.

HYMNS ON THE ACTS, 1762
(XII:342)
Far off we need not rove
To find the God of love;
In his providential care
Ever intimately near,
All his various works decIare
God, the bounteous God is here!
We live, and move, and are,
Through his preserving care;
He doth still in life maintain
Every soul that moves and lives;
Gives us back our breath again,
Being every moment gives.
Who live, O God, in thee
Entirely thine should be:
Thine we are, a heaven-born race,
Only to thy glory move,
Thee with all our powers we praise,
Thee with all our being love.

---

D

et är förvånansvärt svårt att hitta dikter om Skaparen eller skapelsen bland CWs alla
alster. Det är tämligen enkelt att slå fast att han inte är någon naturlyriker. Det kan
vara en av orsakerna. Det kan inte vara det att det inte var på modet under 1700-talet i
England. Isac Watts, för att ta ett exempel på psalmdiktare, har många exempel på Lovsånger till Skaparen. Kanske är det just här det "felar" hos CW. Han är ingen "lovsångare", i
alla fall ingen urtypisk eller speciellt frekvent 1..
De få gånger CW tecknar bilden av Skaparen gör han det med en oerhörd vördnad,
medveten som sin egen litenhet i förhållande till Guds storhet, sina egna brister i förhållande till Guds fullkomlighet, sin egen tafatthet i förhållande till Guds pondus.
Ofta präglas skaparbilden också av distans. Gud är i himlen, människorna lever sitt liv
på jorden. Avståndet har vuxit i och med vår brist på tilltro. Gud/Skaparen längtar å ena
sida, vi å den andra, men mycket kortare blir det inte för det.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Skaparen
Kärlekens källa, ren och klar
Father of Mercy, hear our prayer

≈

Musikbilagan
sid 92

Kärlekens källa, ren och klar,
som släcker varje törst.
Där, i din närhet underbar,
är Nåden allra störst,
är Nåden allra störst.
Den är som oceaners djup,
som horisonters bredd.
I varje droppe anas du.
Där är jag också sedd,
där är jag också sedd.
Där, i din källas spegelbild,
finner mitt jag sig själv.
Källan blir bäck, och bäcken vild,
växer och bli en älv,
växer och bli en älv.

PSALMS AND HYMNS,1741
(II:21)
Father of Mercy, hear our prayer,
In Thee we move and live:
How slow to wrath, how prone to spare,
And ready to forgive!
Thou chiefly dost Thy boundless power
In acts of goodness show;
Thy mercy all The works adore,
Thence all our blessings flow.
This still shall be our grateful theme,
Thy praise we´ll ever sing;
Our friend the kind refreshing stream,
But Thou the unfailing Spring.
Our joy would soon o´erflow the banks,
And inundations raise,
Did we not thus look down with thanks,
And look to heaven with praise.

Och som en vårflod sköljer den
över min frusna värld.
Jorden får liv av himmelen,
himmelen nu och här,
himmelen nu och här.

---

S

kaparen är barmhärtigheten personifierad.
Jag har valt att förtydliga bilden av källsprånget som växer och till slut strömmar
över alla breddar. Hos CW är Gud Nådens och Kärlekens källa. All nåd kommer från detta
gudomliga ursprung. All kärlek. Utan Gud – ingen nåd. Utan Gud – ingen kärlek.
Sökandet hos människan gör detta källsprång tillgängligt, inte bara för oss utan – ännu
mer – i oss på samma sätt som det är medvetenheten av våra tillkortakommanden som
gör oss mottagliga för Guds helande kraft. Källan finns där, hela tiden, men människans
synd/blindhet inför detta faktum hindrar henne från att ta del av dess flöden.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Skaparen
Ljus över ljus, din kärlek är
Father of lights, from whom proceeds
Ljus över ljus, din kärlek är
allt vad mitt liv, min själ, begär.
Din godhet och din helighet
rör vid mitt sår och läker det.
Jag söker trösten som du ger.
Hör varje suck i mig som ber:
Låt varje ögonblick jag får
gå samma väg din kärlek går.
Låt varje pulsslag slå för dig
liksom ditt hjärta slår i mig.
När i ditt ljus jag speglar mig
naken och fattig inför dig,
smutsig och i bedrövligt skick,
litar jag på din kärleksblick,
litar jag på att nåden ser,
ser varje cell i mig som ber:
Låt varje ögonblick...
Min väg var inte alltid din.
Jag vacklat runt som vilsen, blind.
Jag sökte mest för egen del.
Jag ville rätt men kom så fel.
Man säger "mycket vill ha mer",
hör när det minsta i mig ber:
Låt varje ögonblick...

HYMNS AND SACRED POEMS, 1739
(I:76)
Father of lights, from whom proceeds
Whate’er thy every creature needs,
Whose goodness, providently nigh,
Heeds the young ravens when they cry,
To thee I look; my heart prepare,
Suggest, and hearken to my prayer.
Since by thy light myself I see
Naked, and poor, and void of thee,
Thy eyes must all my thoughts survey,
Preventing what my lips would say;
Thou seest my wants, for help they call,
And ere I speak thou know’st them all.
Thou know’st the baseness of my mind,
Wayward, and impotent, and blind;
Thou know’st how unsubdued my will,
Averse from good and prone to ill;
Thou know’st now wide my passions rove,
Nor checked by fear, nor charmed by
love!
Fain would I know, as known by thee,
And feel the indigence I see;
Fain would I all my vileness own,
And deep beneath the burden groan;
Abhor the pride that lurks within,
Detest and loathe myself and sin.
REFR:
Ah! give me, Lord, myself to feel,
My total misery reveal;
Ah! give me, Lord (I still would say)
A heart to mourn, a heart to pray;
(My business this, my only care,
My life, my every breath, be prayer.)

---

G

ud är ljus och skapar utifrån ljus. Detta samma ljus är också utmanande för oss att
möta. I ljuset av Guds helighet ser vi våra egna brister tydligare. Samtidigt är själva
ljuset helande, nyskapande och återskapande.
Guds ljus är avslöjande. Därmed skulle det kunna skrämma oss, men eftersom det är
tänt i den yttersta kärlek kan det ändå tända hoppet i oss. Trots allt.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Försonaren
Nåd som räcker, räcker den
Depth of mercy! Can there be

≈

Musikbilagan
sid 93

Nåd som räcker, räcker den
för en sån som mig? Igen?
Kan ett "Glömskans hav" nånstans
ge en sån som mig en chans?
Jag som blundat för din blick,
vägrat gå den väg du gick,
velat va min egen sort,
sårat dig och tittat bort.
Hör min bön, mitt förlåt.
Lev mitt liv, gråt min gråt.
Nåd som räcker, räcker den
för en sån som mig?
Hör min bön, mitt förlåt.
Lev mitt liv, gråt min gråt.
Nåd som räcker, räcker den
för en sån som mig igen?
Och min vilja till distans
bär du nu som törnekrans.
Du är slagen, du är svag
Nån finns där, men inte jag.
Ändå framför mig du står
med passionens alla sår
och den gråt jag ser hos dig
är den gråt som älskar mig.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:271)
Depth of mercy! Can there be
Mercy still reserved for me?
Can my God His wrath forbear;
Me, the chief of Sinners, spare?
I have long without his grace,
Long provovoked him to his face,
Would not hearken to his calls,
Grieved him by a thousand falls.
I my Master have denied,
I afresh have crucified,
Oft profaned his hallowed name,
Put him to an open shame.
There for me the Saviour stands
Shows his wounds and spread his hands.
God is love! I know, I feel;
Jesus weeps and loves me still.
REFR:
Now incline me to repent,
Let me now my sins lament,
Now my foul revolt deplore,
Weep, believe, and sin no more.

Hör min bön, mitt förlåt...

---

N

är CW kommer in på sitt "favorittema" – Försonaren släpper alla hämningar. Få
psalmförfattare, diktare eller mystiker har lyckats klä försoningen och Försonaren i så
många beskrivande ord och bilder.
Budskapet är hela tiden ändå ett och detsamma – hur stora mina mänskliga misslyckanden än är, visar sig Guds nåd genom Jesus Kristus, ändå hela tiden större.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Försonaren
Ditt namn är som när morgon gryr
Jesus! the Name high over all

Ditt namn är som när morgon gryr
över mitt helvete.
Änglarna sjunger, djävlar flyr
inför ditt ansikte.
Jesus, ditt namn är som den vår
som föder ljus och rymd.
Det läker alla mina sår
och helar mig från synd.
Jesus, befria mig till dig.
Krossa allt destruktivt.
Ge mig den kraft som går din väg,
sanningens väg till liv.
Då skall jag se dig som du är,
smaka din helighet,
känna att kärleksfamnen bär,
hela vår mänsklighet.
Låt döden i mig bli till liv.
Låt rätten flöda fram.
Då ska mitt mål och mening bli
att ropa: Se Guds lamm.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(V:111)
Jesus! the name high over all
In hell, or earth, or sky,
Angels and men before it fall,
And devils fear and fly.
Jesus! the name to sinners dear,
The name to sinners given;
It scatters all their guilty fear,
It turns their hell to heaven.
Jesus! the prisoner’s fetters breaks,
And bruises Satan’s head;
Power into strengthless souls it speaks,
And life into the dead.
O that the world might taste and see
The riches of his grace!
The arms of love that compass me
Would all mankind embrace.
His only righteousness I show,
His saving truth proclaim,
’Tis all my business here below
To cry, ”Behold the Lamb!”
Happy, if with my latest breath
I may but gasp his name;
Preach him to all, and cry in death,
”Behold, behold the Lamb!”

Och vid mitt hjärtas sista slag
nämner jag dig vid namn,
där vid mitt sista andetag
viska i tro: Guds lamm!

---

D

et finns ingen rangordning i treenigheten. Tydligt är det i den här sången. Försonaren
är Gud, den Gud som också skapar (förutsättningar) och upprätthåller (relationer).
Vi möter "hela" gudomligheten i det offerlamm som låter offra sig och som också ska bli
målet för vår slutliga hyllning i himmelen.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Försonaren
Göm mig i din kärleks famn
Jesus, Lover of my soul

≈

Musikbilagan
sid 94

Göm mig i din kärleksfamn.
Göm mig, Jesus, nära dig.
Stormen sliter, men ditt namn
är det namn som räddar mig.
Du är hamnen, du är lä.
Stormens öga, se min nöd.
Viska stillhet i min själ,
viska livet i min död.
Du är den som hjälper mig,
ser min hjälplöshet och bär.
Bär mig, Jesus, nära dig,
älska mig trots den jag är.
Lyft mig över vågens dån,
lyft mig över mörka djup,
Håll mig, älskade Guds Son.
under dina vingar nu.
Ingen annan, bara du,
ger mig allt och ännu mer.
Bär mig i din kärlek, Gud,
är den bön min längtan ber.
Möt mitt tvivel med din tro,
ge min utsatthet ett rum
där min hemlöshet får bo.
Ge mig evangelium.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:259)
Jesus, Lover of my soul,
Let me to Thy bosom fly,
While the nearer waters roll,
While the tempest still is high.
Hide me, O my saviour, hide,
Till the storm of life is past;
Safe into the haven guide;
O receive my soul at last.
Other refuge have I none,
Hangs my helpless soul on Thee;
Leave, ah! Leave me not alone,
Still support and comfort me.
All my trust on Thee is stayed,
All my help from Thee I bring;
Cover my defenceless head
With the shadow of thy wing.
Thou, O Christ, art all I want,
More than all in Thee I Find;
Raise the fallen, cheer the faint,
Heal the sick, and lead the blind.
Just and holy is Thy name,
I am all unrighteousness;
False and full of sin I am;
Thou art full of truth and grace.
Plenteous grace with Thee is found,
Grace to cover all my sin;
Let the healing streams abound,
Make and keep my pure within.
Thou of life the fountain art,
Freely let me take of Thee;
Spring Thou up within my heart;
Rise to all eternity!

Fyll mitt vilse med din väg,
fyll min livslögn med ditt liv,
fyll mitt livlösa med dig,
det är dig jag lever i.
Över stormen bär du mig,
över djupens väldighet.
Buren är jag utav dig,
buren till din evighet.
And every sheep delights to hide
under the tree where Jesus died
För varje lamm är vilan nog
under det träd där Jesus dog
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Hjälparen
Sanningens vind, Guds andetag
Spirit of truth, essential God

≈

Musikbilagan
sid 95

Sanningens vind, Guds andetag,
du som gav eld åt helgons glöd,
I varje uppbrott, varje dag,
är du. I allt, i liv, i död.
Evighet möter vi när du
rör vid vår mänskliga minut.
Himmelen andas på vår jord.
Gryningen har din vilja väckt.
Över var mening, varje ord
anar vår tro din andedräkt.
Där i din närhet hög och klar
får alla våra frågor svar.
Öppna oss för mysterium,
öppna vårt jag, vår dag, vårt liv,
i hjärtats innersta ett rum
som vi kan våga växa i.
Låt oss få se dig nu och här
så som du alltid var och är.

HYMNS ON THE TRINITY, 1747
(VII:249)
Spirit of truth, essential God,
Who didst Thine ancient saints inspire,
Shed in their hearts, Thy love abroad,
And touch their hallow´d lips with fire,
Our God from all eternity,
World without end, we worship Thee.
Still we believe, almighty Lord,
Whose presence fills both earth and
heaven,
The meaning of the written word
Is still by inspiration given,
Thou only dost Thyself explain
The secret mind of God to man.
Come than, Divine Interpreter,
The scriptures to our hearts apply,
And taught by Thee we God revere,
Him in three persons magnify,
In each the Triune God adore,
Who was, and is for evermore.

---

S

anningens vind – Guds väsen, eller Guds väsentlighet, eller Guds grund...
När det gäller Hjälparen låter ofta CW dörren stå öppen för flera tolkningar. Den
Pingstens ande som CW "drabbades" av vid sin egen religiösa förnyelse får förhållandevis
liten plats. Det är mer den "ursprungliga" Anden, skaparanden, sanningsanden som lyfts
fram 2..
Guds skaparkraft och sanning kommer oss till del genom den heliga Anden. På det sättet blir Anden oss en hjälp för nästa steg vi förväntas ta i vår andliga utveckling.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Hjälparen
Kom, heliga inspiration

Come, Holy Ghost, our hearts inspire
Kom heliga inspiration,
kom rör vid oss, vårt liv
och fyll vårt hjärta med den ton
profeter levde i.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:238)

Kom, heliga beröring, kom
med öppenhet och mod.
Du är den sanningsnyckel som
befriar livets ord.

Come, Holy Ghost, (for moved by Thee,
Thy prophets wrote and spoke,)
Unlock the truth, Thyself the Key,
Unseal the Sacred Book.

Kom vila över varje dag,
som duvan sänk dig ner
och låt ditt ljus, ditt andetag
få prägla oss alltmer.

Come, Holy Ghost, our hearts inspire,
Let us Thy influence prove;
Source of the old prophetic fire,
Fountain of life and love.

Expand Thy wings, prolific Dove,
Brood o´er our nature´s night;
On our disorder´d spirits move,
And let there now be light.
God through Himself we than shall know,
If Thou within us shine;
And sound, with all Thy saint below,
The depths of love Divine.

Gudomlig kärlek, hög och djup
och vid och visionär,
den helgon bar, den bär till Gud
i himmelen och här.

---

A

ndens besjungs som inspiratören och här uttrycks också, i tredje versen, hur Guds
Ande rör och berör vårt mänskliga genom att tända ljuset i vårt mörker.
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Det sjunger en tro / Treenigheten / Hjälparen
Som i ett fängelse jag satt
Long my imprisoned spirit lay

Som i ett fängelse jag satt,
bunden till ande, själ och kropp.
I denna evighetens natt
tändes en gryning och ett hopp.
Bojorna brast och benen bar.
Inte ens graven höll mig kvar.
Domen är upphävd, jag är fri.
Jesus i mig, min verklighet.
Han som är frihet, är mitt liv,
klär mig i sin rättfärdighet.
Jag lyfter blicken och jag ser
evig befrielse Gud ger.

HYMNS AND SACRED POEMS I, 1739
(I:105)
Long my imprisoned spirit lay
Fast bound in sin and nature’s night;
Thine eye diffused a quickening ray,
I woke, the dungeon flamed with light;
My chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed thee.
No condemnation now I dread,
Jesus, and all in him, is mine!
Alive in him, my living Head,
And clothed in righteousness divine,
Bold I approach the eternal throne,
And claim the crown, through Christ my
own.

---

A

ndens besjungs också som en befriande kraft. Inspirerad av Paulus upplevelse i fängelset låter oss CW ana att varje boja, varje galler, varje låst port kan öppnas i den heliga
Andens kraft.
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NÅDEMEDLEN
INGRESS
MÖTESPLATSER UTEFTER VÄGEN
Jesus, the word, by which alone
We live, doth from Thy mouth proceed:
The bread, unbless´d by Thee, is stone,
The stone which Thou hast bless´d, is bread.
Life of the death-devoted race,
The bread of life vouchsafe to give,
And quicken´d by Thy word of grace
The life of holiness we live.

N

är andra kyrkliga urkunder och traditioner talat om Sakrament (katolskt orienterat)
eller Mysterier (ortodoxt orienterat) har metodismen valt att tala om Nådemedel
– Mötesplatser som hjälper oss att komma närmare, känna och i den egna erfarenheten uppleva Guds nåd som ett personligt tilltal.
Här, liksom överallt annars hos CW, kretsar det kristna livet kring det personliga mötet
med Jesus – Dopet (förbundet med Gud tecknat i Jesu namn), Måltiden (dopets bekräftelse, människans överlåtelse och Jesu delaktighet). Men det handlar också om att bygga vidare på den relationen och fördjupas i sitt kristna liv. Genom Ordet (förmedlat och fokuserat på Jesus), Bönen (buren till och av Jesus) och Gemenskapen (knuten till och kretsande
kring Jesus).
Det spelar ingen roll – ordet som inte rörts av Jesus är dött, bönen som inte berörts av
honom berör ingen, gemenskapen som inte sätter honom i centrum är ingen gemenskap.
Dopets vatten, utan Jesu närhet, är bara vatten, liksom måltiden som inte välsignats av
hans hand bara är en bit bröd och en bägare vin. Med Nådens medel, och med Jesus i centrum, går vi från ett "bara" till något oändligt mycket större och mer. Till och med stenen
han berör blir bröd, medan varje bröd som inte berörts av honom kan liknas vid vilken
sten som helst.
Jesus är Mästaren med stort M. Det gudomliga hantverket har vi lärt av honom. Varje
kristen är, i sitt hela liv, vardag som helg, kallad att utföra kristenlivets hantverk tillsammans med honom. Till detta ger oss Gud fem verktyg:
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ORDET

Ordet (Bibelns ord) är Guds ord. Inspirerat av Gud och givet till människan av Gud. I vår
kristna förståelse av Ordet har det ett syfte som överglänser alla andra meningar – att visa
på Kristus och hans betydelse för vår helighet. Ordets yttersta syfte är alltså att undervisa
om den Guds nåd som möter oss i Jesus Kristus. Utifrån den kristna förståelsen har hela
Bibeln detta syfte. Också Gamla testamentet.
Väl medveten om att förståelsen av ordet förändras utifrån historia och personliga erfarenheter är CW mån om att säga att Ordet talar både till hjärta och hjärna. Förståndet är
också en självklar resonansbotten för ordets mening, liksom det känslomässiga – trosmässiga – som gömmer sig i hjärtats tilltal.
Ordets tilltal och undervisning till människan i alla tider har varit att undervisa oss
och förtydliga Guds vilja i försoningshistorien. The sacred lessons of thy grace / Transmitted
through thy word, repeat / And train us up in all thy ways / To make us in thy will complete; / Fulfil thy love’s redeeming plan / And bring us to a perfect man.

BÖNEN

Bönen gömmer en intimitet som är svår att värja sig från. De allra flesta dikterna av CW
är böner. "Jaget" i bönemomentet blir unisont i samma ögonblick som vi, tillsammans,
sjunger det i en psalm i församlingens gudstjänstliv 3..
Bönen är möjligheten att kommunicera med Gud. Monolog kan tyckas, men
någonstans förväntas ett svar, ett samtal. Bönen har många tilltal, men i dess fulländning
är det hjärtats modersmål (Prayer is the language of the heart), när människans hjärta
söker sig till Guds.
I bönen finns ett självklart inslag av lovprisning, där finns, så gott som alltid, ett
moment av "syndabekännelse", ett uttryck av tacksamhet, en undervisning, en ton av
hängiven trosbekännelse och ett löfte om evig försoning. Man kan därmed säga att bönen
bär gudstjänstens alla element, om vi bortser från brödbrytelsens.
Av biografier, dagböcker och brev kan vi ana hur viktig bönen är i CWs liv. I bönen,
mer än i sången faktiskt, andas hans kristna liv. Men bönen kopplas, samtidigt, hela tiden
till ett förkroppsligande av Ordet. Bönen blir därmed också en förnyelse av det avtal
(förbund) som CW menar att den kristna skrivit med Gud och Gud skrivit med varje
enskild kristen.

GEMENSKAPEN

Mycket av det som präglade den tidigaste metodismen var influerat av Apostlagärningarnas beskrivningar om du de första kristna levde och, till synes, delade allt. Förvånansvärt
lite har detta ändå satt sina spår i CWs diktning. Men det finns där. Hela tiden. Som en
underton, som ett underförstått måste. Den kristna gemenskapstanken handlar om ett totalt deltagande. Det finns inte utrymme för kompromisser. Heliga Klubben i Oxford hade
detta på sin dagordning, lika självklart som fastan, bönen, måltiden, Gemenskapen var
en del av "rutinen" och "metoden". Vad som är så tydligt hos CW är att det handlar om en
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arbetsgemenskap – vi skapar någonting tillsammans. Gemenskapen skapar det i oss och
utrustar oss med det. På detta sätt blir vår kristna bejakelse av Nådens löfte en bekräftelse
i vårt verkliga liv. Solitär kan man inte vara. Allting handlar om det unisona – det gemensamma.
Mer och mer har jag, under detta arbete, anat hur viktig Freden är hos CW. Det handlar inte bara om att hålla sams. Det handlar om att skapa förutsättningar för Guds rike att
"landa" nu och här. Fred kan man kanske hålla med sig själv, men den stora utmaningen
är ändå att söka förverkliga den i ett gemensamt ställningstagande. Därför är Gemenskapen så väsentlig och central i det kristna livets mognad. What then remains for us on earth to
do / But labour on with Jesus in our view / Who bids us kindly for His patients care / Calls us the
burden of His church to bear.
Gemenskapen handlar om ett ställningstagande för kyrkan, församlingen, församlingslivet och min del av ansvaret i detta. Gemenskapen är en förutsättning för att Kristus skall
ha någonting att komma tillbaka till när den Yttersta dagen gryr.

DOPET

Så till de två mötesplatser utefter vägen Jesus, på ett speciellt sätt, påbjudit. Dopsynen
hos CW innehåller visserligen ett reningsmoment, men bör framför allt förstås som en
bekräftelserit. Där tecknas avtalet (förbundet) mellan Gud och den enskilda människan.
Gud skriver in ett namn i "Livets bok", samtidigt som detta bekräftas genom att Jesu namn
skrivs i människans hjärta. Det är ett ömsesidigt förbund som initierats av Gud.
Eftersom de starkaste kyrkliga influenserna hos CW är hämtade från den anglikanska
traditionen märks, bland annat, i dopsynen hur nära CW står de ortodoxa kyrkofäderna.
Här kan man till exempel lägga märke till att den engelska traditionen inte har den juridiska betoningen av försoning som finns i den lutherska traditionen. CW ser det därför mer
som ett återförenande och denna återförening (den trasiga relationen som gjorts hel igen)
bekräftas i dopet och dess förbund. Här måste man också förstå begreppet "synd" utifrån
CWs tolkning. Hans tradition bär inte med sig Augustinus "Arvsynds-begrepp" utan mer
de ortodoxa kyrkofädernas förståelse att ett naturligt drag hos människan vill bortse från
Gud.
Utifrån detta kan man också inse varför begrepp som Nåd inte har den juridiska undertonen hos CW som vi annars är ganska familjärna med. Hans Nåd är Grace/Mercy
som mer uttrycker barmhärtighet och tillmötesgående från Guds sida. Vi skulle kunna
säga att "I dopet kommer Gud oss till mötes och mötet präglas av kärlek.
I och med att det finns en skillnad i det grundläggande betraktelsesättet av Nådemedlen (Sakramenten eller Mysterierna) bör vi ha i åminnelse att Nådemedlen för CW synliggör en väg till Guds frälsning och därmed också vägen för människan att finna helighet
i sitt eget liv. Livet är en process där dopet signalerar startpunkten och denna startpunkt
(kontraktet) bekräftas gång på gång under livsvandringen. Inte i form av omdop, men
varje gudstjänst, varje deltagande i den heliga måltiden bekräftar detta löfte igen och igen.
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MÅLTIDEN

Det är ingen tillfällighet att dopfunten i de flesta av våra kristna kyrkor (historiskt sett)
kan liknas vid en nattvardskalk. När man läser CWs dikter ser man tydligt en kontinuitet genom Guds sätt att beröra vårt mänskliga hjärta. Måltiden med vännerna i den Övre
Salen kan liknas vid ett arvsskifte – en start på något nytt. Denna kalk är mitt blod som
offras för er... Detta arvsskifte förtydligas i dopets innebörd. Kalken finns också där. Liksom blodet.
Som jag tidigare skrivit, och senare kommer tillbaka till, är Blodet ett centralt inslag i
CWs förståelse av den kristnes väg mot heliggörelse. Blodet offras för att vi ska få kraft att
gå vidare på den inslagna vägen. I Blodet är det också vi renas. Därför kan man säga att
Dopets och Måltidens Mysterium är ett och detsamma om vi betraktar det utifrån Korsets
offer. Och det måste vi, om vi ska förstå CW. Allt är vävt i ett stycke. Guds plan är inte ett
lappverk av spontana inslag och improvisationer. Allt finns där, i ett givet syfte och i ett
givet mönster. Nederlag likaväl som seger, Mörker likaväl som Ljus, Död likaväl som Liv.
Måltiden är inte bara en bekräftelse på det förbund med människan som Gud initierat utan också en bekräftelse på Guds tidlöshet, hur det gudomliga hela tiden möter oss
i presens. Därför känns det också naturligt när CW kopplar samman Övre salens måltid
med brödet som bröts i Emmaus. Allt har ett och samma syfte – att öppna våra ögon för
Guds närvaro i förbundets löfte, Guds närvaro i nuet, Guds närvaro i Nåd. Kristus – den
uppståndne Mästaren – förkroppsligar denna närvaro. Fortfarande och alltid.

Jesus är ordet, klart och rent,
ordet, vars liv besegrar död.
Det bröd han inte rört är sten,
men stenen som han rörde vid blev bröd.
Ordet blir liv där Jesus går,
bryter sitt bröd till var och en
och med en smula av hans nåd
bär vi en helig smak av himmelen
Som en ytterligare påminnelse om hur CW är mån att söka helheten citerar jag en kortvers där han nämner Bönen, Fastan, Ordet, Tron, Nådemedlen, Gemenskapen, Förbundet
och Måltiden på sex korta rader. Allt med ett syfte att peka på att Gud har heligheten,
helandet och helheten i sin hand.

The prayer, the fast, the word conveys,
When mix´d with faith, thy life to me;
In all the channels of thy grace
I still have fellowship with thee:
But chiefly here my soul is fed
With fulness of immortal bread.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Ordet
Före det första ”Ljus, bliv till!”
The Word, the uncreated Son

Före det första ”Ljus, bliv till!”
fanns redan Ordet. Det var Gud.
Ordet som är och kan och vill,
närhetens ord, en doft, ett ljud.
Ordet är liv och mänskors ljus.
Ljus som besegrar varje natt
lyser för evigt i Guds hus.
Ordet, Guds Son, vår största skatt.
Storslagen, storsint, stor i nåd
– storord försöker måla dig.
Det var det eviga jag såg
den dag, Guds Son, du mötte mig.
Och när mitt hjärta söker svar
vem du i hela världen är
hör jag ett eko från din far:
Jag är det verkliga ”Jag är”.

HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(XI:318)
The Word, the uncreated Son,
When finite things began to be,
Existing, God with God alone,
Thou wast from all eternity!
There, in thy Father´s bosom laid,
Ineffably begot by Him,
Thou wast, before the word was made,
God independent and supreme.
All-wise, all-good, almighty Lord,
God over all Thou always art,
Jehovah´s everlasting Word,
Spoken into The creature´s heart;
With God essentially the same,
Distinct in personality,
Thou art the absolute I AM,
And all things made were made by Thee.

---

Å

terigen slår CW fast – det är Gud Jesus Kristus vi människor har att bygga vår relation
tillbaka till det gudomliga på. Ordet – Bibelns ord och trons främsta urkund – måste
ses som en berättelse om återupprättelsen mellan Gud och människa. Gamla testamentet
berättar bakgrunden, Apostlagärningarna och breven undervisar om följderna. Men allt,
vartenda ord, är att betraka som Evangelium – Nådens berättelse om hur Jesus förvandlar
och skapar nytt.
Två inslag i denna text "sticker ut". Först hur CW använder orden independent och
surprime (oavhängig och enastående), vilka är rariteter i hans lyriska vokabulär. Möjligtvis kan ordvalet Independent vara ett kyrkopolitiskt inslag då frågan om den oavhängiga
kyrkan var på tapeten.
Det andra inslaget är hur CW verkligen slår fast att Jesus absolut är det verkliga "Jag är".
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Ordet
Det är i dig, har Ordet sagt
Father of all, in whom alone

Det är i dig, har Ordet sagt,
vi lever, rör oss, är.
Med ditt mysterium, din makt,
kommer du till oss här.
Medan vi söker i ditt ord
svar som du har att ge
bryter du brödet vid vårt bord
så att vi vågar se.
Låt all vår blindhet vika sig,
låt ljuset bryta fram.
Avslöja helighetens väg,
vägen som bär ditt namn.
Låt oss få se din godhet, Gud,
den som vår tro har känt.
I Jesus Kristus ser vi nu
Gud, att ditt ljus är tänt.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:237)
Father of all, in whom alone
We live, and move, and breathe,
One bright celestial ray drat down,
And cheer Thy sons beneath.
While in Thy word we search for Thee,
(We search with trembling awe,)
Open our eyes, and let us see
The wonders of Thy law.
Now let our darkness comprehend
The light that shines so clear:
Now the revealing Spirit send,
And give us ears to hear.
Before us make Thy goodness pass,
Which here by faith we know;
Let us in Jesus see Thy face,
And die to all below.

---

D

etta är en av CWs allra tidigaste texter. Den uttrycker en angelägenhet som är något
annorlunda den man möter i hans "omvändelsepoem". Man anar att Ordet med stort
O faktiskt har drabbat honom. Ordet är människans uppmuntran, guide, upplysare slår
CW fast.
Det finns också en treenig antydan i originalet som jag, i min tolkning, inte tagit speciellt fasta på men varit medveten om.
Denna dikt är ändå, mitt i den undervisande tonen, en bön och tröstetext. Detta att man
anar två eller flera syften i CWs dikter är inte, på något sätt, ovanligt. Det är mer regel än
undantag. Dock är den tröstande tonen man anar här ganska sällsynt. Tyvärr, för det är ett
uttryck som han verkligen behärskar.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Ordet
I tystnaden där talar du
When quiet in my house I sit

≈

Musikbilagan
sid 96

I tystnaden där talar du,
ditt ord, ditt evangelium.
Du möter mig som sanning, Gud,
i ensamheten i mitt rum.
När jag i ordet söker dig
blir ordet levande i mig.
Jag ber att varje ord ska bli
mitt sällskap vart än vägen bär,
en sanningsröst här inuti,
som viskar i mig du är här,
så varje hjärtslag i mitt liv
kan ana vem jag lever i.
När vandringen har gjort mig trött
finns ändå kraften kvar hos dig.
Och hos dig, i dig, har jag mött
den famn där jag kan vila mig.
Och somnar jag så drömmer jag
om dig och evighetens dag.
Och när jag vaknar finns en sång
som sjunger närhet, sjunger nåd.
Den sjunger i mig vägen lång
om festen där vid resans mål.
Den kärlek som du lagt i mig
den sjunger mig tillbaks till dig.

SHORT HYMNS ON SELECTED PASSAGES OF THE HOLY SCRIPTURES,
1762
(IX:94)
When quiet in my house I sit,
Thy Book be my companion still;
My joy Thy sayings to repeat,
Talk o´er the records of thy will,
And search the oracles divine
Till every heartfelt word is mine.
O may the gracious words divine
Subject of all my converse be!
So will the Lord His follower join,
And walk and talk Himself with me;
So shall my heart His Presence prove,
And burn with everlasting love.
Oft as I lay me down to rest
O may the reconciling Word
Sweetly compose my weary breast!
While on the bosom of my Lord
I sink in blissful dreams away,
And visions of eternal day.
Rising to sing my Saviour´s praise,
Thee may I publish all day long;
And let Thy precious word of grace
Flow from my heart and fill my tongue;
Fill all my life with purest love,
And join me to the Church above.

---

S

om en pendang till den förra som präglades av tidighet kommer här en av CWs senare
alster. Här har han låtit sig inspireras av Femte Moseboken (kap 6 och 7): "Dessa ord
som jag idag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem
när du sitter i ditt hus..."
Ganska ofta tar CW en "publik" bild och gör något "privat" av den. Här får hemmets
undervisning bli en ensam meditativ betraktelse.
Sista versens "Thee may I publish all day long" är ett egendomligt ordval, dock fullständigt sanningsenligt när det gäller CW.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Bönen
Bön är mitt hjärtas modersmål
Prayer is the language of the heart

≈

Musikbilagan
sid 97

Bön är mitt hjärtas modersmål,
bär varje suck till himmelen.
Längre än något annat når
når den, och Gud, du känner den.
Sucken förstår du, varje ljud.
Sucken som rör ditt hjärta, Gud.
Den suck som inte funnit ord
bär jag, i Jesus, fram till dig.
Att du är lyhörd, du är god,
tror jag vill ge ett svar till mig.
Och, trots mitt knappa ordförråd,
svarar din kärlek full av nåd.

HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(X:177)
Prayer is the language of the heart,
By humble faith to Heaven address´d,
Above the studied rules of art,
And more in groans than words express´d,
Groans by the wrestling Spirit bestow´d
Groans which affect the heart of God.
Father, the prayer Thou dost require
Through Jesus I present to Thee,
In vehemence of inflamed desire,
In faith´s resign´d simplicity,
In hope Thy promised grace to prove,
In speechless eloquence of love.

---

S

å gott som alla hans poem är formulerade som böner och när han, dessutom, låter sig
inspireras av Saligprisningarna blir resultatet obetalbart.

I CWs samling "Hymns on the four Gospels" förstår man att Jesu undervisning generellt
och om bönen speciellt betytt mycket för CW. Här har han utgått från Matteus 6:7 – "Och
när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord...". I min tolkning har jag förstått det som om CW vill
uttrycka mer än "Hjärtats språk", något ännu innerligare och intimare. Därför har jag valt
ordet "Modersmål".
Det bör också påpekas att det är inte Hjärtats språkliga kvalitéer som utmärker sig utan
Hjärtats vilja till relation och överlåtelse – kärlekens ordlösa vältalighet.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Bönen
Hit, i ett ögonblick av nåd

Here let me pause, and fix mine eye
Hit, i ett ögonblick av nåd,
hit, i en vilopaus,
hit, när som verkligheten hård,
glömde sig själv i kaos.
Om nån ska äras är det du
som kom nånstans ifrån
till mig i kampen med ditt bud
om vilan i din Son.
När jag var barn så fanns dom där,
vid varje aftonbön,
änglar och dom som höll mig kär.
Vilan var dagens lön.
Lyckan den kommer och den går
Kom den nån gång till mig?
Den som Gud älskar lyckan får
Älskar och älskar ej.
Som jag har kämpat för att bli
värdig den kärleken
och mitt i kampen för mitt liv
kom du till mig – som vän,
strök mig med handen, den som gav
trygghet jag minns från förr
och i den stunden, utan krav,
öppnades nådens dörr.

HYMNS AND POEMS, 1742
(VIII:392)
Here let me pause, and fix mine eye
On that mysterious grace;
Unseen, unfelt, it still was nigh
Throughout my youthful days:
Glory to God alone I give!
Instructed from above,
Father, I now with joy perceive
The wisdom of Thy love.
Thy mercy placed my parents good
As guardian angels near,
And with Thy flaming sword they stood,
To´ inspire me with fear:
The voice which cried in them, ”Beware”,
I now revere as Thine;
Not kept from ill by human care,
But Providence Divine.
I Found Thy hand, again beset.
And saved by Grace alone,
Where learning keeps its loftiest seat,
And hell its firmest throne:
Satan and sloth had smooth´d my way
To pleasure´s paradise:
Yet still I paused, afraid to stray,
Or plunge the golf of vice.
Still at His feet I humbly own
Thy uniform design,
The spirit of fear and love was one,
Was given to make me Thine:
Wherefore with reverend joy I praise
Thine all-redeeming plan.
The various wisdom of Thy ways,
And charity to man.

Oro och ro går hand i hand.
Tvivel är också tro.
Och mitt i livets grus och sand
kan din försoning gro.
Det är din plan, din hemlighet,
det är din kärleks svar
att, mitt i kampens verklighet,
din nåd är allt jag har.
---

H

är kan man ana att CW ser Bönen som en tjänst (ett ansvar) som också går i arv. Föräldrars bön för sina barn bär barnen genom livet. Allt ingår i Guds försoningstanke.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Bönen / Herrens bön
Fader, i allting bor

Father of earth and sky
Fader, i allting bor
din helighet så stor.
Och ditt universum är
vittne om din väldighet.
Tacksamheten i oss bär
namnet som är gränslöshet.

HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(X:178)
Father of earth and sky,
Thy name we magnify:
O that earth and heaven might join
Thy perfections to proclaim,
Praise the attributes Divine,
Fear, and love Thy awful name!

När skall din Andes röst
höras i varje bröst?
Låt ditt rike närma sig,
komma som en älskad son.
Jord och himmel ryms i dig
Närheten, trots långt ifrån.

When shall Thy Spirit Reign
I every heart of man?
Father, bring the kingdom near,
Honour Thy Triumphant Son
God of heaven, on earth appear,
Fix with us Thy glorious throne.
Thy good and holy will,
Let all on earth fulfil:
Men with minds angelic vie,
Saints below with saints above,
Thee to praise and glorify,
The to serve with perfect love.

Kom, låt din vilja god
fylla vår tro, vårt mod.
Änglar vakar dagen lång.
Helgon vandrar med oss än.
Och vår tjänst blir till en sång
som bärs fram av kärleken.

This day with this day´s bread
Thy hungry children feed,
Fountain of all blessings, grant
Now the manna from above,
Now supply our bodies´ want,
Now sustain our souls with love.

I dag, i dig – ditt bröd –
stillas all världens nöd.
Nådens källa rymmer mer.
Manna ifrån himmelen
möter vart behov och ger,
i vår hunger kärleken.

Our trespasses forgive;
And when absolved we live,
Thou our life of grace maintain;
Lest we from our God depart,
Lose Thy pardoning love again,
Grant us a forgiving heart.

Du som förlät vår skuld
gjorde det för vår skull.
I din nåd bevarade
ökar nåden om vi ger
var och en förlåtelse
i var skuld vårt hjärta ser.

In every fiery hour
Display Thy guardian power,
Near in our temptation stay,
With sufficient grace defend,
Bring us through the evil day,
Make us faithful to the end.
Father, by right Divine,
Assert the kingdom Thine;
Jesus, Power of God, subdue
Thine own universe to Thee;
Spirit of grace and glory too,
Reign through all eternity.

Och när det hettar till,
när allt och inget vill,
när vi prövas, mist vår glöd
rädda oss från Ondskan, Gud.
I vår själanatt och nöd,
tänd, i ondskans mörker, ljus.
I din gudomlighet,
i din treeninghet,
ditt är riket, Skapare,
din är makten, du vår bror.
Härligheten, Hjälpare
Evigheten – där vi bor.

48

Det sjunger en tro / Nådemedlen / Gemenskapen
Nåd är den mötesplats vi har
Jesu, united by the grace

≈

Musikbilagan
sid 98

Nåd är den mötesplats vi har
där var och en får rum.
Vi vet du är den som du var
i evangelium.
Vi vet vår största rikedom,
är din barmhärtighet.
I kärleken den vittnar om
blir allting trasigt helt.
En är din Andes källa, en,
den som du gav vår törst.
Där kan vi dricka kärleken,
den som är allra störst.
Din längtan är som en magnet
som söker närheten.
I dig, din nåd, din helighet
blir allting helt igen.
Knyt oss till dig med kärleksband,
du är vår röda tråd.
Väv oss till ett där vi varann
möter i tjänst och nåd.
Lägg i vårt liv ett högre mål,
helighet redan här.
Och hur än livets vägar går
vet vi din kärlek bär.
Den bär oss genom död till liv.
Den bär oss bortom det.
Och i din kärleks paradis
väntar en evighet.
Men redan nu och redan här.
fast vi har långt kvar än,
anar vi vad det största är
– att det är kärleken.
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HYMNS AND SACRED POEMS I, 1739
(II:138)
Jesus, united by thy grace,
And each to each endeared,
With confidence we seek thy face,
And know our prayer is heard.
Still let us own our common Lord,
And bear thine easy yoke,
A band of love, a threefold cord,
Which never can be broke.
Make us into one spirit drink;
Baptize into thy name;
And let us always kindly think,
And sweetly speak, the same.
Touched by the loadstone of thy love,
Let all our hearts agree,
And ever towards each other move,
And ever move towards thee.
To thee, inseparably joined,
Let all our spirits cleave;
O may we all the loving mind
That was in thee receive!
This is the bond of perfectness,
Thy spotless charity;
O let us (still we pray) possess
The mind that was in thee!
Grant this, and then from all below
Insensibly remove:
Our souls their change shall scarcely
know,
Made perfect first in love!
With ease our souls through death shall
glide
Into their paradise,
And thence, on wings of angels, ride
Triumphant through the skies.
Yet, when the fullest joy is given,
The same delight we prove,
In earth, in paradise, in heaven,
Our all in all is love.

Det sjunger en tro / Nådemedlen / Gemenskapen
Kristus, i vår tro vi ser

Christ, to all believers known
Kristus, i vår tro vi ser
hur du grundlagt allt och ger
livets löfte i vår död,
i vår hunger – livets bröd.
Som ett murverk, en vid en,
sten vid sten och vän vid vän.
Genom nåden som du gett
är vi, fastän många, ett.
Ingen annan grund än den
du har lagt som mästaren
är ett dugligt fundament.
Den skall hålla, bara den.
Allt är lagt där, sten vid sten
som en lovsång hög och ren.
Klang vid klang och ton vid ton
sjunger den inför din tron.
Vi är ett som du är en,
Mästare och kärleksvän.
Ditt förbund besvarar vi
med vår trohet, med vårt liv.
I vårt hjärta lever du,
i vår kärlek här och nu,
i vår längtan, i vårt hopp,
i vår ande, själ och kropp.
Låt oss aldrig glömma av
hur den kärleken du gav
vände tveksamhet till tro,
fick det dödliga att gro.
Låt oss minnas ännu mer
hur den kärleken du ger
viskar i oss enighet
härlighet och helighet.
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HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:358)
Christ, to all believers known,
Living, precious Corner-stone, Christ, by mortals disallow’d ,
Chosen and esteem’d of God, Lively stones, we come to Thee;
Built together let us be;
Saved by grace through faith alone:
Faith it is that makes us one.
Other ground can no man lay,
Jesus takes our sins away!
Jesus the Foundation is:
This shall stand, and only this:
Fitly framed in Him we are,
All the building rises fair;
Let it to a temple rise,
Worthy Him who fills the skies.
Husband of Thy church below,
Christ, if Thee our Lord we know,
Unto Thee, betrothed in love,
Always faithful let us prove;
Never rob Thee of our heart,
Never give the creature part:
Only Thou possess the whole;
Take our body, spirit, soul.
Steadfast let us cleave to Thee;
Love the mystic union be;
Union to the world unknown!
Join’d to God, in spirit one.
Wait we till the Spouse shall come,
Till the Lamb shall take us home,
For His heaven the bride prepare,
Solemnize our nuptials there.

Det sjunger en tro / Nådemedlen / Gemenskapen
Så vilar vi i Nådens famn
Adopted by the Father´s grace

Så vilar vi i Nådens famn
och Jesus Kristus bar oss hit.
Han är vår väg och i hans namn,
i hans gemenskap lever vi.
Och inom oss vi bär en doft,
en doft av den som älskar oss.
Jesus är ordet, klart och rent,
ordet, vars liv besegrar död.
Det bröd han inte rört är sten,
men stenen som han rörde vid
blev bröd.
Ordet blir liv där Jesus går,
bryter sitt bröd till var och en
och med en smula av hans nåd
bär vi en helig smak av himmelen.
Så låter han oss än ta del
och ordet möter var och en.
Hans kyrka möter verklighet
som festen möter vardagen.
Vi sjunger här med helgonen
en sång som hörs till himmelen.

HYMNS OF THE FOUR GOSPELS, 1762
(X:442)
Adopted by the Father’s grace,
Incorporated with the Son,
Fill’d with the Spirit of holiness,
God One in Three, and Three in One,
Christians throughout their lives proclaim,
And bear the great Jehova’s name.
Partakers of His nature pure,
The all His words with joy receive,
His church, the labour and endure,
His saints, for God alone they live,
His host the see the glittering prize,
And fight their passage to the skies.
REFR
HYMNS ON THE FOUR GOSPELS
1762 (X:151)
Jesus, the word, by which alone
We live, doth from Thy mouth proceed:
The bread, unbless´d by Thee, is stone,
The stone which Thou hast bless´d, is
bread.
Life of the death-devoted race,
The bread of life vouchsafe to give,
And quicken´d by Thy word of grace
The life of holiness we live.

Jesus är ordet, klart och rent...
---

A

llt är vävt i ett stycke. Gemenskapen (i församling, i tro, i bön, i deltagande) präglas
självklart av detta. Skulle gemenskapstanken falera skulle all trovärdighet varit som
bortsopad.
I denna fantastiska innehållsförteckning lämnar inte CW något vid sidan. Han öppnar
med Guds Nåd som förverkligat "adoptionen" och fortsätter med Sonen som ser till att vi
är delaktiga (inkorporerade) i den heliga gemenskapen.
Denna heliga gemenskap (på detta plan) får till följd att varje kristen har del i det gudomligliga. Detta "arv" bär vi tillsammans med änglar och helgon. Uppenbart är att CW
vill uttrycka att i den kristna gemenskapen finns inget "utanför". Varken i tid eller rum.
Jag har valt att ge CWs poem en refräng skriven i samma tid, tankegång och tro.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Dopet
Himmel och jord bevittnar det
Jesus, in earth and heaven the same

Himmel och jord bevittnar det:
Till dopet i ditt namn
Vi bär ett barn till dig och vet
du tar det i din famn.
Din kärlek ber oss komma så.
Du öppnar nådens dörr.
Rör barnen som du gjorde då.
Det som vi läst från förr.
Kom, heliga treeninghet,
kom över dopets vatten nu
och möt oss i din helighet
det mänskliga i oss, o Gud.
Möt oss, o Gud, med helighet
redan när vi är små.
Här i ditt rum, din härlighet
finns just din väg att gå.
Tron på din godhet ledde hit,
hoppet om ditt beskydd.
Kärleken bär du i ditt liv
liksom vårt barn, o Gud.

HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(X:322)
Jesus, in earth and heaven the same,
Accept a parent´s vow.
To Thee, baptized into Thy name,
I bring my children now;
Thy love permits, invites, commands,
My offspring to be blessed;
Lay in them, Lord, Thy gracious hands,
And hide them in Thy breast.
To each the hallowing Spirit give
Even from their infancy;
And pure into Thy Church receive,
Whom I devote to Thee;
Committed to thy faithful care,
Protected by Thy blood,
Preserve by Thine uncreasing prayer,
And bring them all to God.
REFR
HYMNS AND POEMS
VIII / 441

1745

Come Father, Son and Holy Ghost,
Reveal’d in the baptismal flood,
Joint Saviour Thou of sinners lost,
Descend, the one eternal God.

Kom, heliga treeninghet...
---

D

et är förvånansvärt svårt att hitta doptexter hos CW. Om man begrundar hur många
dikter han skrev med anledning av vänners begravningar är det egendomligt att konstatera att Dopet som rit och familjehögtid inte alls verkar spela samma roll 4..
Kort kan man ändå förstå CWs dopsyn som att Dopet inte uttrycker människans tro på
Gud utan människans tro på Guds nåd.
Ovanstående dikt har CW relaterat till Matteus 19 där Jesus säger "Låt barnen komma till
mig". För honom räcker detta som en bekräftelse på barnens självklara delaktighet i dopets
välsignelse och det förbund de tecknar.
Man kan också tyda dikten som en uppmaning till föräldrar att bära fram sina barn till
dopet – "Thy love permits, invites commands my offspring to be blessed".
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Dopet
Du öppnar din famn
O Father of all

≈

Musikbilagan
sid 99

Du öppnar din famn.
Vi döps i ditt namn.
Och vem vi än är
så hör du vår tafatta tacksamhet här.
Din godhet är stor
och ändå du bor
i vår lilla värld
och känner dig hemma i vardagen här.

HYMNS FOR CHILDREN, 1763
(VI:431)

Din sanning och nåd
för stora och små
vi lär oss att se
och anar all kärlek din närhet vill ge.
Vi tror att du fann
vart bortsprunget lamm.
Och glada vi hör
hur var och en övar för himmelens kör.

Thy mercy and truth
In the days of our youth
We learn to adore,
And gladly acknowledge Thy wisdom and
power;
Thy astonishing plan
To recover lost man,
With the heavenly choir,
We are taught in the morning of life to
admire.

All hjälp som du ger,
all vänskap vi ser,
den får oss att tro
att kärleken bygger till himlen en bro.
Den bär oss till dig.
För alla, för mig,
du öppnat din famn
du är vår försonare, vårt segerlamm.
Och himmelen är
i din kärlek här.
Du bar den till oss.
Du bar den och gav den till oss på ditt
kors.
Så följer vi den
din väg – kärleken.
Den leder oss hem
till dig, till din rikedom, till himmelen.
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O Father of all,
The great and the small,
The old and the young,
Thanksgiving accept from a stammerer’s
tongue:
Thy goodness we praise,
Which had found us a place,
Has planted us here,
To be mildly brought up in Thy nurture and
fear.

Thy favour we find
In the friend of mankind
Sent down from above,
The witness and proof of Thy fatherly love:
With joy we embrace
Thy tenders of grace,
Through the blood of the Lamb,
And accept our salvation in Jesus’s name.
Thy mercy hath brought
Salvation, unsought,
To us, and to all;
And all may be saved, if they follow the
call.
We follow it here,
Till the Saviour appear,
His saints to approve,
And carry us up to His kingdom above.

Det sjunger en tro / Nådemedlen / Dopet
Visa mig, jag ber, Guds lamm
Jesu, dear redeeming Lamb

Visa mig, jag ber, Guds lamm
hur du skriver ner mitt namn
med din hand i den Livets bok,
med ditt eget hjärteblod.
Dopets tecken, Jesu nåd
öppnar vägen i mitt liv.
Varje steg jag tar, så går
Jesus med mig, bit för bit.
I mitt hjärtas litenhet
bor en Gud av evighet.
Jag är din och du är min.
Evigheten bjuder in
mig att vara med dig där
jag kan se hur god du är.

HYMNS AND POEMS, 1742
(VIII:427)
Jesu, dear redeeming Lamb,
Show me my own worthless name
Written in the Book of God,
Written with Thy precious blood.
Let me here my title see,
To eternal life and Thee;
See and taste how good Thou art,
Find thy spirit in my heart.
Then reveal Thy perfect love,
Write me in Thy book above;
Thou who hast my sins forgiven,
Write my worthless name in heaven.
REFR
HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(X:119)

Dopets tecken, Jesu nåd...

Sealed with the baptismal seal,
Purchas´d by the atoning blood,
Jesus in our children dwell,
Make their heart the house of God.
Fill Thy consecrated shrine,
Father, Son, and Spirit divine.

Se och smaka, säger du.
Möt mig i min kärlek nu.
I Guds rike, med min hand
skriver jag ett älskat namn.
Dopets tecken, Jesu nåd...
---

D

en tydligaste och starkaste "doptext" jag funnit saknar själva ordet, men innebörden är
nästan självlysande. Jag har därför valt att lägga till en "doprefräng" för att göra den
tydligare.
Dopet som ett kontraktsskrivande mellan Gud och människans beskrivs å det tydligaste. Här kan man också ana den dualism som präglar mycket av CWs texter. Gud är
värdefull, jag är värdelös etc. Dock är det så att i Guds nåd, bekräftad i dopet, finner mitt
liv ändå sitt egentliga värde.
Blodet, som är så centralt i CWs försoningslära, får ge bild för det värde mitt namn
tillskrivs i himmelen. Denna dikt är en triumfhymn, en segersång. Gud är segraren och
segern är den återupprättade människan.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Måltiden
Du stämmer oss till harmoni
Come let us join with one accord
Du stämmer oss till harmoni
vid bordets fest, vid bröd och vin.
Fast många är vi ändå en.
Som brödet, fastän delat, är
ett enda bröd, så är vi här
en kropp som möts vid måltiden.

HYMNS ON THE LORDS SUPPER, 1745
(III:283)

Vid bordets gåvor anar vi
det storslagna vi lever i.
I glädje och i tacksamhet
vi ser och smakar – du är god.
Och över detta nådens bord
en stämton hörs av evighet.

To see the great Invisible
Without a sacramental veil,
With all His robes of glory on,
In rapturous joy and love and praise
Him to behold with open face,
High on His everlasting throne!

Come let us join with one accord
Who shared the supper of the Lord,
Our Lord and Master´s praise to sing;
Nourish´d on earth with living bread,
We now are at His table fed,
But wait to see our heavenly King;

---

D

et behöver inte råda total enighet i tonen, men Måltiden förutsätter ändå en harmoni
mellan tonerna – Come let us join with one accord.
Om CW är fåordig när det gäller Dopets mysterium är han desto ordrikare i tolkningarna av Måltiden. Redan tidigt lät han samla flera av sina dikter i "Hymns on Lord´s Supper.
Måltiden, sprungen ur brödsbrytelsen i Övre salen, blir för CW är påtaglig bild av gemenskapen med en frälsande Gud, en tidlös skara helgon, ett offer och en seger som inte låter
sig övervinnas av något eller någon annan. Måltiden är också ett löfte om den eviga festen.
Måltidsgemenskapen är visserligen ett mysterium som inte låter sig förklaras och som
aldrig totalt kan förstås, samtidigt är det ett Nådemedel som kan få den blinde att se, den
döve att höra och inte minst den lame att ta ett steg till på vägen mot fullkomlig kärlek.
Kristus, som möter oss i bröd och vin, är inte en bara ett möte utefter vägen. Han är vårt
ressällskap, vår färdkost och vårt mål.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Måltiden
Här, på din kärleks tålamod
Still for Thy lovingkindness, Lord

Här, på din kärleks tålamod,
väntar jag. Här och nu.
Här vid ditt ord, ditt nattvardsbord
söker jag dig, min Gud.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:235)

Här, där där våra vägar möts
söker din vilja min.
Här vid ditt bord, där brödet bröts
finner jag vilan din

Here, in Thine own appointed ways,
I wait to learn Thy will:
Silent I stand before Thy face,
And here Thee say, "Be still!"

Vila och vet att jag är här,
viskar du. Jag är god.
Och för en sliten resenär
är detta mer än nog.

Still for Thy lovingkindness, Lord,
I in Thy temple wait;
I look to find Thee in Thy word,
Or at Thy table meet.

"Be still – and know that I am God!"
´Tis all I live to know;
To feel the virtue of Thy blood,
And spread its praise below.
I wait my vigour to renew,
Thine image to retrieve,
The veil of outward things pass through,
And gasp in Thee to live.

Här tröstar du mig, här och nu.
Här möts vi du och jag.
Här är du närmre än min hud,
min puls, mitt andetag.
Här, om din närhet gör mig hel,
vänd tveksamhet till tro.
Här, här och nu, låt mig ta del
av nådens tålamod.
---

M

åltiden är inte bara människans möte med Guds försoning. Här uttrycks och synliggörs också församlingens heliga gemenskap – Guds tempel på jorden. Här är vi,
redan nu, del av något oändligt mycket större och rikare. Här möter oss evighetens alla
värden i en bit bröd och några droppar vin. I Måltiden ligger löftet, försmaken, av den
himmelska festen, den gemenskap som inte känner några relationsstörningar. Det eskatologiska löftet är närvarande i nuet. Det är inte "bara" Jesu kropp och blod vi får del av.
I måltidens gemenskap bjuds oss också en försmak av den himmelska festen. Det är det
eviga livet, det som Döden inte kunde behålla, som bjuds oss.
CW var väldigt mån om Måltidens firande. Under vissa perioder i sitt liv förespråkade
han den dagliga mässan. På det sättet lyfts också måltidens rituella kraft, i vårt sökande
efter en djupare relation med Gud, fram.
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Det sjunger en tro / Nådemedlen / Måltiden
Brödet som bröts i Emmaus
O Thou who this mysterious bread

≈

Musikbilagan
sid 100

Brödet som bröts i Emmaus
när ingen vågat tro
gjorde förtvivlan till den lust
som får ett liv att gro.
Bryt varje lås vårt hjärta bär,
öppna oss inifrån,
så vi kan se dig som du är,
levande, här, Guds son.
Ta bort det sorgens flor som skymt.
Låt oss få se ditt liv.
Låt varje hjärta bli en rymd
som du kan leva i.

HYMNS ON THE LORDS SUPPER, 1745
(III:237)
O Thou who this mysterious bread
Didst in Emmaus break,
Return, herewith our souls to feed,
And to Thy followers speak.
Unseal the volume of Thy grace,
Apply the gospel word,
Open our eyes to see Thy face,
Our hearts to know the Lord.
Of Thee we commune still, and mourn
Till Thou the veil remove;
Talk with us, and our hearts shall burn
With flames of fervent love.
Enkindle now the heavenly zeal,
And make Thy mercy known,
And give our pardon´d souls to feel
That God and love are one.

Fyll oss med ödmjukhet och mod,
och med en tro som bär,
bär på en kärlek som är god,
som visar vem du är.

---

O

ch, återigen, så ser vi hur CW förmår att knyta skiftande Bibelberättelser till varandra.
Också Brödbrytelsen i Emmaus har sitt speciella syfte i helheten. Brödet bryts och
därmed också blindheten hos några sörjande lärjungar.
Finalen i denna dikt är bekant. Aldrig anar man att CW vill ursäkta att vissa strofer och
rim återkommer (och återkommer ofta). Kanske är det så med rimmen som med Nådemedlen – ju mer de brukas ju tydligare blir de och att "God and love are one" kan inte CW
hindra oss från att höra (läsa) om och om och om igen. Detta är hans evangelium. Just
därför bryts ett bröd, just därför bryts vår blindhet, just därför bryter Guds nåd upp vårt
hjärtas alla lås. Och nyckeln heter Nåd.
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VÄGEN
INGRESS
LIVET ÄR DESS MÖTEN
Practise is the truth of Grace,
of Faith the authentic sign.

Ö

vning ger färdighet, heter det. Eller, rättare sagt; Tillämpning ger färdighet. Om
man anser sig kunna tala om en "metodistisk tro" eller ett "metodistiskt synsätt på
tron" måste det sägas att tron är en process, ett växande, en vandring från ett ursprung mot ett mål. Varje steg i denna process präglas utav tillämpning, trons konsekvenser i vardagsliv. Denna vandring bjuder oss ideliga möten, i de små och nära sammanhangen, liksom i de stora. Hur vi förhåller oss till dessa möten avgör hur och med vilken
framgång vandringen avancerar. Livet är denna vandring och kommer därmed att präglas
av de möten vandringen utsätter det för. Där finns det två sätt att förhålla sig till möten:
Antingen väjer man undan eller så låter man sig drabbas. Genom CWs dikter förstår man
att han är en sådan personlighet som låter sig drabbas. Eftersom han så ivrigt återberättat
dessa "drabbningar" i sin lyrik är det också lätt att ana att han föredrar och förespråkar en
livsvandring som just vågar utsätta sig.
Det är frestande att tala om "vägkorsning" i det här sammanhanget. I det synsätt som
präglar CW ser jag att det mer och mer tydligt att det inte är två vägar som möter eller
korsras varandra. För att förtydliga bilden skulle jag vilja beskriva Vägen som en, fast
dubbelriktad. Det är inte Guds och människans separata filer. Båda filerna är Guds – initierade, planerade och förverkligade i en gudomlig tanke och omsorg, genom ett lika gudomligt ingripande i verkligheten. Det vi, av tradition, velat se som en korsväg uppfattar
jag hos CW som en vändpunkt. Vid denna vändpunkt restes ett kors – nederlagets symbol
som förvandlades till livets stora plus-tecken.
Den ena sträckningen av vägen går från Guds hjärta till människans. Den andra (resan
tillbaka) går från människans bejakelse tillbaka till hennes gudomliga och hela ursprung.
Att Jesus är vägen behöver väl inte påpekas med tanke på hur kristocentrisk CW alltid är
i sin diktning. Och Kristus är HELA vägen. Inte bara från korset och tillbaka hem. Kristus
genomsyrar och genomlyser också hela det gamla förbundet och utifrån honom och hans
självutlämnande livsgärning kan vi som kristna betrakta (och kanske också förstå) Gamla
testamentets beskrivning av vägen.

Korset som utgångspunkt

Det är vid korset människans väg tillbaka börjar. Kristus tar det första steget åt oss och
från och med då är han vår reskamrat och guide. Vad som givit oss denna vändpunkt är
Guds kärlekstanke som kan uttryckas i begrepp som Nåd/Grace eller Barmhärtighet/
Mercy. Det är inte vår duktighet som bygger vägen, inte heller vår tro, trohet eller förmåga
att hålla oss till "spelets regler". Vägen har Gud byggt. Båda filerna. Och byggnadsmaterialet är Guds barmhärtiga nåd. Ingenting annat förmår förverkliga "vägen tillbaka".
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För CW är korset det mest centrala och allt det korset ger uttryck för – Guds vilja att
verkligen gå oss till mötes, Guds vilja att "förlora sig själv" för att vinna människan. Man
kan inte, genom CWs lyrik, påstå att Gud valde offret – inte heller att det var människans
ondska som framtvingade det – utan offret valde Gud.
I och med korsets betydelse som vändpunkt i frälsningshistorien slår också CW, utan
tvivel, fast blodsbandets betydelse. Gud har, med blod, skrivit människans namn i Livets
bok. Med samma blod skrivs Jesu namn in i människans hjärta. Korset poängterar ett
Blodsförbund som är så förpliktigande att Gud inte kan bryta det. Människan, å sin sida,
kan förneka, ignorera och bortse ifrån det. Men vill tron i människan något annat öppnar
sig en väg att gå. Och vägen präglas av insikt, ställningstagande, tillämpning och mognad.
Vägen präglas av löften om en växande helighet, eller som CW skulle uttrycka det – ett
växande i kärlek. Att vandra vägen är ett mål i sig, men det verkliga och väntade målet är
en total återförening med Guds rike, med Guds ideal, med helandet av en "gammal" bruten relation.
Nådemedlen, som presenterades under tidigare rubrik, hjälper människan under hennes vandring, men vandringen ger också möten som inte går att undvika. Dessa möten hör
till vägen och finns där för att bättre rusta oss för ett "heligare" liv. Några utav dessa möten
är flitigt förekommande i CWs dikter och går därför inte att bortse ifrån.
DEN NYA SKAPELSEN
Tidigt under resans lopp presenteras vi för tanken på återupprättelsen – förnyelsen av
relationen. Den nya skapelsen har två ansikten. Dels hägrar det som ett mål långt därframme, dels är CW mån om att berätta att "i Kristus är vi den nya skapelsen redan här och
nu". I återupprättelsen är det inte "bara" människan som återupprättas, utan – i lika hög
grand – människans bild av Gud och insikt av behovet av Guds nåd.
Om "Den nya skapelsen" ska förstås som en era i Guds historia måste vi våga tro att
den eran redan brutit in i och med Jesu offerdöd på korset.
KÄRLEKEN
Vägen är Kärlekens väg. Den grundar sig på Guds kravlösa kärlek till människan och varje
steg människan tar är ett uttryck för den respons denna kärlek väcker hos henne. CW uttrycker kanske mer än någon annan just Kärleken som Guds tilltal, personlighet och längtan efter försoning. Det dubbla (och trippla) kärleksbudet belyser varje steg under denna
resa. Trots alla andra tänkbara ansträngningar finns där ingenting som, i kraft, kan mäta
sig med den. Long have I seemed to serve thee, Lord / With unavailing pain; / Fasted, and prayed,
and read thy Word, / And heard it preached - in vain. / Oft did I with th´assably join, / And near
thy altar drew; / A form of godliness was mine / The power I never knew. / I rested in the outward
law, / Nor knew its deep design. / The length and breadth I never saw / And height of love divine.
/ To please thee thus, at length I see, / Vainly I hoped and strove: / For what are outward things to
thee / Unless they spring from love?
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RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN
Så kommer vi till två centrala begrepp inom metodismen. Dessa två uttrycker kanske
tydligare än allt annat den dubbla vägen vårt kristna liv måste förhålla sig till. Enklast uttryckt kanske man kan säga att Rättfärdiggörelsen är den del av vägen där Gud vandrar
oss till mötes. Där finns allt – från skapelse till försoning – som Gud gjort för oss.
Upphör då Rättfärdiggörelsen i och med Jesu död på korset? Nej, Gud skapar och
återskapar förutsättningar för vår försoning hela tiden. I ett ständigt presens. Rättfärdiggörelsen finns som en självklar grundton i den andra av metodismens två ledstjärnor...
HELGELSEN
... nämligen Helgelsen som man kan säga uttrycker vad människan i och med ett kristet
ställningstagande gör för Gud. Helgelse handlar om ett ställningstagande i tanke och
handling, i tro och uttryck.
Dock, när man söker Helgelse/Sanctification i CWs lyrik finner man att också detta
ställningstagande är grundat i en respons av det Gud redan gjort för oss genom Jesus Kristus. Varje gång CW närmar sig detta ämne är det med Blodet som uttryck och förklaring.
Också den delen av vägen har Gud redan gått åt oss. Allt är nåd, och nåden manifesterad
i det blod som renar och förenar oss. För den enskilde kristne blir därmed helgelse en
påtaglig, och i handling förverkligad, respons på det Gud redan förverkligat. Det handlar
inte om efterlevnad för att eventuellt klara ett slutprov. Det handlar om efterlevnad, som
ett bejakande av en examen som redan är avlagd.
Samtidigt finns det mer än en symbolisk slagkraft i detta – Helgelsens liv är inte en
vädjan att få bekräftelse, utan ett sätt att vörda/behaga Gud. Helgelsen blir därmed ett
uttryck för den kärlek som inte alltid låter sig formuleras i ord. Then shall we do, with pure
delight / Whate’er is pleasing in Thy sight.
FÖRVALTARSKAPET
Gud har inte givit människan Nåd. Nåd är inte en juridisk term enligt CWs sätt att se det.
Däremot har Gud mött människan med Nåd. I och med denna tankegång är det ganska
naturligt att se på det kristna förvaltarskapet. Vi äger inte den Kärlek Gud ger oss. Vi äger
inte heller Sanningen lika lite som vi kan göra anspråk på att äga de löften Guds evangelium lovar oss. Men vi är förvaltare av kärleken, av sanningen, av löftena.
I förlängningen av Rättfärdiggörelsen och Helgelsen finns ett ansvarstagande – ett förvaltarskap. Och allra tydligast visar sig detta i vår vilja att visa varandra och Gud kärlek.
Gud har gjort oss delaktiga i samma stund vi bejakat vårt gudomliga ursprung, liksom
våra tillkortakommanden. Denna delaktighet är inte en del av Vägen, den är ett sätt att
förhålla sig till varje steg man tar på den.
FREDEN
Under resans lopp (dvs min resa med CW och hans dikter) har jag mer och mer kommit
underfund med hur viktig Freden är i hans helhetssträvan. Upptäckten, måste jag erkänna, förvånade mig något. Men hela tiden – och under stundom mellan raderna – finns ett
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fredsrop, ett välsignelsens fredspatos närvarande. Vägen är en väg av fred och vårt sätt att
vandra den avgörs hur vi förhåller oss till varandra. Vårt förhållningssätt skall präglas av
Fred, annars blir allt annat bara förljugenhet. Så enkelt är det. Rättfärdiggörelsen är Guds
Fredsfördrag, Helgelsen är undertecknandet av det. Förvaltarskapet är – i kärlek – ett uttryck för att människan är mån om Guds fred.
I detta ämne tillåter sig också CW att bli specifik och politisk. Här kan han konstatera
"att rusta sig för krig är att redan befinna sig där" eller "att träna sig för krig är redan det
en förnekelse av freden".
DÖDEN
Så kommer vi då till CWs syn på döden – också den ett steg på vägen. Främst, och troligen
av mycket naturliga skäl, ägnade CW en stor del av sin sista fas av diktargärningen åt begravningshymner. Många av hans vänner, medvandrare och inspiratörer fick sig tillägnat
hedersbetygelser i form av dikt vid sina begravningar.
CW hyser aldrig varken speciell respekt eller rädsla för döden. Genomgående kan man
finna något löftesrikt i att dö. Där finns inte bara en kroppslig bortgång utan också den
slutliga befrielsen från de band som hindrar människan att helt förenas med sin Skapare
och Gud. Bortom döden hägrar målet. Det slutgiltiga.
Under en tid, ganska tidigt, i CWs liv kan man ana en fromhet som nästan kan liknas
vid en dödslängtan. I hans dagböcker och i brev kan man ana att han ser Döden som en
vän – den stora befriaren. Detta har säkert att göra med den dualism som präglade mycket
av hans gudsbild och människosyn. För att övervinna människans begränsningar krävs
inte bara en död – den Jesus dog på korset – utan också den andra. Denna form av livsförnekelse förlorar dock mer och mer av sin kraft ju längre CW levde. Vilket är tröstefullt.
EVIGHETEN
Evigheten ska ses som ett gränslöst tillstånd i fullständig harmoni. Samtidigt som det kan
antydas redan här och nu i Guds vila, förtroende och barmhärtighet. I och med Jesus "flyttar" Evigheten närmare. Liksom vi redan nu kan känna delaktighet av Guds rike kan vi
också, i Jesu försoning, känna Evighetens närvaro.
Dragkampen mellan Himmel och Helvete lyser med sin frånvaro. Döden är besegrad
och därmed har Dödens makt kapitulerat. Satan är tillintetgjord och därmed också den
eviga ondskan.
Evigheten bör ses som det stora erbjudandet då återupprättelsen mellan Gud och människor är över, då vandringen ligger bakom oss och kampen förbyts i vila.
Oerhört många av CWs dikter har en kontinuitet i formen som tar sin början i det trasiga, förtydligar helandeprocessen och avslutas i en himmelsk manifestation. På det sättet
kan man se Evigheten som vägens mål, men det CW troligen vill ha sagt är att de eviga
värdena bör vägleda varje steg vi tar. Det kristna livet är aldrig en flykt från det verkliga.
Det kristna livet är det verkliga – evigt redan nu.

Tillämpning är Nådens sätt
att visa Tron förverkligad.
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Det sjunger en tro / Vägen / Den nya skapelsen
Rättfärdighetens gryning, kom
O Sun of Righteousness, arise

≈

Musikbilagan
sid 101

Rättfärdighetens gryning kom,
kom till mig som en vän,
och läk det trasiga i mig.
Kom, gör mig hel igen.
När mörkrets skuggor skymmer mig
på tveksamhetens stig,
tänd tron i mig, tänd kärleken,
tänd hoppet i mitt liv.
I dig finns all min läkedom,
i dig bor friheten.
Ta bort det blinda så jag ser
att du är kärleken.
Du har benådat mig och fört
mig ur mitt fängelse,
fött mig på nytt och fyllt med fred
din nya skapelse.

A COLLECTION OF PSALMS AND
HYMNS, 1741
(II:12)
O Sun of Righteousness, arise,
With healing in Thy wing!
To my diseased, my fainting soul
Life and salvation bring.
These clouds of pride and sin dispel
By Thy all-piercing beam;
Lighten mine eyes with faith, my heart
With holy hope inflame.
My mind by Thy all-quickening power
From low desires set free;
Unite my scatter’d thoughts, and fix
My love entire on Thee.
Father, Thy long-lost son receive;
Saviour, thy purchase own;
Blest Comforter, with peace and joy
Thy new-made creature crown!
Eternal, undivided Lord,
Co-equal One and Three!
On Thee all faith, all hope be placed,
All love be paid to Thee!

Du är det helaste som finns.
Tre är du, ändå en.
Och i det heligaste ryms
tron, hoppet, kärleken.
---

H

är inleder vi vår resa med insikten att mycket är trasigt och måste därför helas. Mycket som var tänkt helt i skapelsen måste återskapas. Gud bygger den nya skapelsen
inifrån och ut. "To my diseased, my fainting soul life and salvation bring."
CW lånar bildspråket från Paulus och hans slutstrof i Kärlekens lovsång. Bilden talar
sitt eget och tydliga språk när den vill förklara hur CW ser på Den nya skapelsen; Det
finns en tro som vill förändring, det finns ett hopp att det kan ske liksom det finns en
kärlek som möjliggör mysteriet genom att totalt fokusera på den treenige gudens makt och
möjlighet.
Den nya skapelsen bottnar, trots dessa tre verktyg, i det första raden vill uttrycka – att
Gud är mån om att ställa allt till rätta.
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Det sjunger en tro / Vägen / Den nya skapelsen
Öppna famnen för mig
Thrice acceptable word

Öppna famnen för mig,
låt mig komma som den
som vill finna sig själv hos dig.
Och förnya mig sen
i din mildhet och frid.
Gör mig ny, gör mig hel.
Varje dag och sekund och tid
i helighet bli del.
Jag ser fram mot den dag
då det gamla till slut
har sopats ur huset och jag
ser hur damm vädras ut
av förnyelsens vind.
Då mitt hjärta står tänt
och mitt liv som en nymålad grind
har modet ställt på glänt.

HYMNS ON SELECT PASSAGES, 1762
(XIII:49)
Thrice acceptable word,
I long to prove it true!
Take me into Thyself, O Lord,
By making me anew;
Me for Thy mercy sake
Out of myself remove,
Partaker of Thy nature make,
Thy holiness and love.
Hasten the joyful day
Which shall my sins consume,
When old things shall be pass´d away,
And all things new become;
Thé original offence
Out of my heart erase,
Enter Thyself and drive it hence,
And take up all the place.

---

D

enna rimmade betraktelse bygger CW på Paulus tankegångar i Andra Korinthierbrevets femte kapitel. "Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något
nytt har kommit."
Det som kan verka lite förvånande i denna dikt är att det faktum redan Paulus tycker
sig uppleva längtar CW fortfarande efter. Är inte han lika mycket i Kristus som Paulus
var? Kanske finns svaret i det tidigare kapitlet där Paulus beskriver processen att förändringen är på väg. CW skrev denna dikt relativt sent i sin "diktarkarriär". Möjligtvis har
han, med åren, blivit mer försiktig att "ta ut segern i förskott".
I vilket fall som helst ger CW oss ett uttryck som klart och tydligt visar vad han menar att den nya skapelsen innebär; Sudda bort från mitt hjärta den ursprungliga försyndelsen...
– alltså ge mig ett sinne som vänt (omvänt sig) från förnekelse till tro.
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Det sjunger en tro / Vägen / Kärleken
Jag väntar på dig
Come, Lord, to a soul

≈

Musikbilagan
sid 102

Jag väntar på dig.
Vid vägen jag står.
Kom, Jesus, till mig.
Jag ber om din nåd.
Jag står här med räntan
i min fattigdom.
En stilla förväntan
som viskar sitt: Kom!

MISCELLANEOUS HYMNS AND POEMS,
1745
(VIII:440)
Come, Lord, to a soul
That waits in Thy ways,
That stays at the pool
Expecting Thy grace:
To see Thy salvation,
And prove all Thy will,
With sure expectation
I calmly stand still.
With fasting and prayer
My Saviour I seek,
And listen to hear
The Comforter speak:
In searching and hearing
The life-giving word,
I wait Thy appearing
I look for my Lord.

Morgonen gryr.
Över min dag.
Guds äventyr.
Kärlekens andetag.
Över min dag.

Because Thou hast said,
Do this for My sake,
The mystical bread
I gladly partake,
I thirst for the Spirit
That flows from above,
And long to inherit
Thy fullness of love.

Jag söker dig, Gud,
i fasta och bön.
En viskning, ett ljud,
min lyhörda lön.
Jag dröjer på stegen.
Jag väntar på dig,
att du ska gå vägen
och komma till mig.

REFR
´Tis Love! ´Tis Love! Thou diest for me;
I hear thy whisper in my heart.
The morning breaks, the shadows flee,
Pure Universal Love thou art:
To me, to all, thy mercies move Thy nature, and thy name, is LOVE.
(Hymns 1780, 136)

Morgonen gryr...
Jag bryter ett bröd.
Det bad du mig om.
Till Liv bortom Död
jag viskar mitt "Kom!"
Ur gryningens händer
jag hämtar mitt mod,
ur ljuset du tänder,
ur kärleken god.
Morgonen gryr...
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Det sjunger en tro / Vägen / Kärleken
Med hjärtats tacksamhet
O for a thankful heart

Med hjärtats tacksamhet
vi kärlek tar emot.
Det doftar av barmhärtighet
i allt som du har gjort.
Hur gränslöst generös
du är i allt du ger.
I allt vi ser, ditt överflöds
välsignelser vi ser.
Hur omtänksam du var
så ömsint, hud vid hud
du bar oss som en mor en far
du bar oss som en Gud.
Så sjunger vi ditt namn
i skuggan av ett kors.
Du är vår vän, vårt offerlamm.
Din död är liv för oss.
Förlåt oss om vi ser
din nåd som självklarhet.
När girigheten kräver mer
än allt du redan gett.
Tänd ödmjukhetens ljus
som älskar, hoppas, tror
och låt vårt hjärta bli det hus
där ärligheten bor.
Vi kommer inför dig
på kärlekens invit.
Du skapare, försonare,
förnyare av liv.
Vår kärlek och vår tjänst,
vårt offer och vår bön
ska bära oss till livets gräns
till evigheten skön.
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HYMNS FOR CHILDREN, 1763
(VI:420)
O for a thankful heart,
Our father’s love to own;
To taste how merciful Thou art
In all that Thou hast done!
How bountiful and kind
To us above the rest;
If bless’d with a contented mind,
We know that we are bless’d
Thy providence hath cared
For our simplicity,
For us a place and means prepared
Of rightly knowing Thee.
To glorify Thy name,
Us thou hast hither led,
To serve and love the bleeding Lamb,
Who suffer’d in our stead.
Ah, let us not receive
Thy choicest grace in vain,
Nor ever more Thy spirit grieve,
Or put our Lord to pain.
Lightness and discontent,
With every sin, depart;
And let us each to Thee present
A willing, honest heart.
Lord, we present it now
For Thee to form anew;
Our Maker and Redeemer Thou,
Thine utmost pleasure show:
In us with power fulfil
The work of faith Divine,
And take us to Thy heavenly hill,
To live for ever Thine.

Det sjunger en tro / Vägen / Rättfärdiggörelsen
Här vid ett vägskäl i mitt liv
Where shall my wonderings soul begin?

≈

Musikbilagan
sid 103

Här vid ett vägskäl i mitt liv
så söker jag ditt sällskaps hand.
En slav, benådad, friad, fri,
en låga, ur en evig brand.
Hur kan min lovsång mäta sig
med himlens lovsång inför dig?
Och all den godhet som jag sett,
den som du gav och ger mig än
när skuggorna från helvetet
förvägrade mig himmelen.
Jag känner nåden som en vän
som glömt min synd för länge sen.
(Och skulle jag förneka dig
din kärlek, din välsignelse,
trots allt som du har gjort för mig,
trots korset offer, vägra se
hur din rättfärdiggörelse
försätter allt i rörelse?)
Den ingen ser, den ingen hör
den ingen känner, ingen tror,
den ingen bryr sig om och rör
det är hos den som Jesus bor.
Och den som drunknat, tänk så djupt,
till livets botten dit når Gud.
Och du som sålt din kärlek, kom,
och du som hotade och slog,
och du som ingen tyckte om,
det var för dig som Jesus dog.
Om någon protesterar säg:
Jag vet det var för mig – och dig.
Så vandrar skuldens brödraskap
med systrarna mot Nådens famn.
Kanhända som ett bottenskrap
man ser på oss. Men i hans namn
och i hans offer, i hans sår
öppnas den vägen där vi går.
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HYMNS AND SACRED POEMS, 1739
(I:91)
Where shall my wondering soul begin?
How shall I all to heaven aspire?
A slave redeem´d from death and sin,
A brand pluck´d from eternal fire,
How shall I equal triumphs raise,
And sing my great Deliverer´s praise!
O, how shall I the goodness tell,
Father, which Thou to me hast show´d?
That I, a child of wrath and hell,
I should be call´d a child of God!
Should know, should feel my sins forgiven,
Blest with this antepast of heaven!
And shall I slight my Father´s love,
Or basely fear His gifts to own?
Unmindful of His favours prove?
Shall I, the hallow´d cross to shun,
Refuse His righteousness to´ impart,
By hiding it within my heart?
Outcasts of men, to you I call,
Harlots, and publicans, and thieves!
He spreads His arms to´embrace you all;
Sinners alone His grace receives:
No need of Him the righteous have,
He came the lost to seek and save,
Come, all ye Magdalenes in lust,
Ye ruffians fell in murders old;
Repent, and live: despair and trust!
Jesus for you to death was sold;
Though hell protest, and earth repine,
He died for crimes like yours
- and mine.
Come, O my guilty brethren, come,
Groaning beneath your load of sin!
His bleeding heart shall make you room,
His open side shall take you in.
He calls you now, invites you home:
Come, O my guilty brethren, come!

Det sjunger en tro / Vägen / Rättfärdiggörelsen
Det största av mysterier
Strangers to nature´s mystery
Det största av mysterier
det kan vi inte se tyvärr.
Det största av mysterier
det kan vi inte se tyvärr.
Vi anar, men förstå
hur Andens vilda vindar drar
hur Nåden rör och dröjer kvar
det rår vi inte på.
Guds väg är skymd och dold
och utanför allt ordförråd.
Guds väg är skymd och dold
och utanför allt ordförråd.
Förklarad och förstådd
så ryms där mer och ännu mer.
Vi anar kanske skörd, men ser
i själva verket sådd.
Och hur Guds Andes vägar är
och vart de leder, var de bär
Och hur Guds Andes vägar är
och vart de leder, var de bär
förstår vi inte än.
Men tron som tar ett enda steg
är ändå del av samma väg
som kallas kärleken.
Så bär vi redan inuti
Guds mål och mening med vårt liv
Så bär vi redan inuti
Guds mål och mening med vårt liv
Guds stora hemlighet
Och som en efterlängtad hamn
så möter oss Guds kärleksfamn
med tid och evighet
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HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(XI:342)
Strangers to nature´s mystery,
We hear its sound, but cannot see
The vague impetuous wind:
The Spirit´s course we cannot trace,
The secret motions of that grace
Whose sure effects we find.
The ways of God are dark to man,
In vain we would describe, explain,
Delineate, or define:
The manner still remains unknown,
The sure reality we own,
And feel that birth Divine.
Just as He lists, the Spirit blows,
But whence He comes, and wither goes,
No mortal comprehends;
How He befins His power to´exert,
By what degrees renews the heart,
Or when His progress ends.
The heavenly principle within
The spring of all his acts, unseen
And unsuspected lies;
His end they cannot understand
Who seeks some undiscover´d land
A kingdom in the skies.

Det sjunger en tro / Vägen / Rättfärdiggörelsen
Kan möjligtvis förlåtelsen
Forgive my foes? it cannot be

Kan möjligtvis förlåtelsen
benåda mig och ta mig ur
mitt fängelse, bedrövelsen,
och riva rädslans höga mur?
Här krävs det mer än jag förmår
att läka själens svek och sår.
När jag gick vilse, fanns du där
och när jag gömt mig, såg du mig?
Som en förgiftad står jag här
vid stolthetens och ondskans väg.
Och kommer inte du förbi
så blir min ande aldrig fri.
Kom Jesus till min tigerbur,
till mörkrets makter inuti,
den störtflod jag vill ta mig ur
och stilla stormen i mitt liv.
En urkraft som försoningen
kan göra död till liv igen.

HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(XI:155)
Forgive my foes? it cannot be:
My foes with cordial love embrace?
Fast bound in sin and misery,
Unsaved, unchanged by hallowing grace,
Throughout my fallen soul I feel
With man this is impossible.
Great Searcher of the mazy heart,
A thought from Thee I would not hide,
I cannot draw the envenom´d dart,
Or quench this hell of wrath and pride,
Jesus, till I Thy spirit receive,
Thou know´st I never can forgive.
Come, Lord, and tame the tiger´s force,
Arrest the whirlwind in my will,
Turn back the torrent´s rapid course,
And bid the headlong sun stand still,
The rock dissolve, the mountain move,
And melt my hatred into love.
Root out the wrath Thou dost restrain;
And when I have my Saviours mind.
I cannot render pain for pain,
I cannot speak a word unkind,
An angry thought I cannot know,
Or count mine injurer my foe.

Mot ondskan i mig res en front
och hela mig med helighet
som inte möter ont med ont
men aggresion med vänlighet,
där ilskan har, för länge sen,
besegrats av förlåtelsen.
---

K

ärlekstemat hos CW talar för sig själv och det ena leder till det andra. Av naturliga skäl
växer insikten om Guds kärlek till en överlåtelsebön när Rättfärdiggörelsen förs på tal.
Rättfärdiggörelsen är ett mysterium människan varken kan förstå eller åstadkomma. Insikten om detta föder en ödmjuk ton. CW har väldigt lätt att anamma en ton som gränsar till
det undfallande.
Han är oerhört medveten om brister i sitt eget liv Rättfärdiggörelsen har att ta sig an.
Lika medveten är han om den största av alla brister – att inte själv kunna göra någonting
åt dem. Hans största tillgång är, samtidigt, att han just är medveten. Ur denna medvetenhet kan sedan Rättfärdiggörelsens åtgärder leda vidare till helgelsens respons.
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Det sjunger en tro / Vägen / Helgelsen
Rättfärdigheten, den är din
Jesu, Thou art my Righteousness
Rättfärdigheten den är din
liksom min synd, min skuld.
Där, i din död, bröt livet in,
ditt liv i mig, min Gud.
Du har befriat mig till dig.
I din förlåtelse
bär jag en doft av dig i mig,
himlens välsignelse.
Du är min vila och mitt liv,
läkedom i ditt sår.
Nu är det dig jag lever i,
vandrar den väg du går.
Smaka och se att Gud är god,
källan till evigt liv.
Där i din död, ditt hjärteblod,
gjordes min ande fri.
Rena mig, Gud, och gör mig din,
Rena mig, gör mig sann.
Nu är jag din och du är min
i hjärta, hjärna, hand.
Allt det min tro har anat, Gud,
frukt av försoningen.
Min kärlek vilar i ditt "Nu"
som du i kärleken.
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HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:283)
Jesu, Thou art my Righteousness,
For all my sins were Thine:
Thy death hath bought of God my peace,
Thy life hath made Him mine.
Spotless and just in Thee I am;
I feel my sins forgiven;
I taste salvation in Thy name,
And antedate my heaven.
For ever here my rest shall be,
Close to Thy bleeding side;
This all my hope, and all my plea,
For me the Saviour died!
My dying Saviour, and my God,
Fountain for guilt and sin,
Sprinkle me ever with thy blood,
And cleanse, and keep me clean.
Wash me, and make me thus Thine own,
Wash me, and mine Thou art,
Wash me, but not my feet alone,
My hands, my head, my heart.
The atonement of thy blood apply,
Till faith to sight improve,
Till hope in full fruition die,
And all my soul be love.

Det sjunger en tro / Vägen / Helgelsen
Så ropar jag min bön till dig
My God, my God, to Thee I call

≈

Musikbilagan
sid 104

Så ropar jag, min bön, till dig
i tron att du är god.
En enda droppe renar mig,
en droppe av ditt blod.
Rör mig, berör mig med din hand.
Jag ber: Befria mig
från all förtvivlan och de band
som hindrar mig från dig.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(I:326)

Men är du kanske redan min,
kanhända redan här?
Viska i mig att jag är din
och att du har mig kär.
Säg det igen att jag är fri
att jag har frid och ro.
Stryk bort allt tvivel ur mitt liv
där jag har tänkt mig tro.

But art thou not already mine?
Answer, if mine thou art!
Whisper within, thou Love divine,
And cheer my drooping heart.

Ändå för mig du offrar dig.
Jag finns där i ditt sår.
Och trots att tvivel bor i mig
kan jag försonad stå.
Fast jag förnekat och förträngt
allt som du gjort och gör
har du i kärlek aldrig stängt
och ställt mig utanför.
Innan jag bett dig om förlåt
du din försoning gav.
Och din förlåtelse, din nåd,
är ett oändligt hav.
Där kan jag vila, vara, bli
hel i välsignelsen.
Djup är den nåd jag bottnar i.
Djup är den kärleken.

My God, my God, to thee I call,
Thee only would I know;
One drop of blood on me let fall,
And wash me white as snow.
Touch me, and make the leper clean;
Purge my iniquity;
Unless thou wash my soul from sin,
I have no part in thee.

Tell me again my peace is made,
And bid the sinner live;
The debt’s discharged, the ransom’s paid,
My Father must forgive.
Behold, for me the victim bleeds,
His wounds are opened wide;
For me the blood of sprinkling pleads,
And speaks me justified.
O why did I my Saviour leave?
So soon unfaithful prove!
How could I thy good Spirit grieve,
And sin against thy love?
I forced thee first to disappear,
I turned thy face aside;
Ah, Lord! if thou hadst still been here,
Thy servant had not died.
But O, how soon thy wrath is o’er,
And pardoning love takes place!
Assist me, Saviour, to adore
The riches of thy grace.
O could I lose myself in thee,
Thy depth of mercy prove,
Thou vast, unfathomable sea
Of unexhausted love!
My humbled soul, when thou art near,
In dust and ashes lies;
How shall a sinful worm appear,
Or meet thy purer eyes?
I loathe myself when God I see,
And into nothing fall;
Content if thou exalted be,
And Christ be in my all.
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Det sjunger en tro / Vägen / Helgelsen
Låt din Ande i mig bo

Jesus, plant thy Spirit in me,
Låt din Ande i mig bo,
låt din kärlek i mig gro.
Varje frukt får näringen
från din rot, från kärleken.
Glädjen växer inifrån,
fred som helgonen förstår,
fred som gör min Ande fri,
smak av himlen, inuti.
Lyhörd för varenda en,
för var fiende och vän.
Ömsint tjäna nu och här,
hjälpa dem som bördor bär.
Tacksam i din tjänst få stå,
trogen dina vägar gå,
avstå allt och följa dig
dit din kärlek leder mig.

SHORT HYMNS ON SELECT
PASSAGES, 1762
(XIII:66)
Jesus, plant Thy Spirit in me,
Then the fruit shall show the tree,
Every grace its Author prove,
Rising from the root of love.
Joy shall then my heart o´erflow,
Peace which only saints can know,
Peace, the seal of cansell´d sin,
Joy, the taste of heaven within.
Gentle then to all, and kind
To the wicked and the blind,
Full of tenderness and care,
I shall every burden bear.
Glad the general servant be,
serve with strict fidelity,
Life itself for them deny,
Meekly in their service die.

---

I

de två tidigare sångerna har vi sett hur CW kopplar sin Helgelselära både till Rättfärdiggörelsen och till Jesu blod. I dikten ovan växer Heliggörelsen och blir konsekvensen av
det kristna växandet.
För det första slår CW (återigen) fast att Nåden och det goda i människan har sina rötter i Kärleken. Men han nöjer sig inte med det – kärleken får också konsekvenser i vårt sätt
att förhålla oss 5.. Här handlar Helgelse inte bara om ett sätt att se på Gud utan också ett
sätt att vara gentemot sina medmänniskor. De epitet CW använt för att beskriva Guds relation till människan blir nu utmaningen för oss att bära (förvalta): Guds fred och glädje, om
vi börjar där, utmanar oss att leva ömsint, vänligt, kärleksfullt och vårdande ska vi bära
varandras bördor.
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Det sjunger en tro / Vägen / Helgelsen
Jag kämpade för ingenting
Long have I labour´d in the fire
Jag kämpade för kvantitet
och lurade mig full
I blindhet, högmod, girgighet
för egen vinnings skull
Jag föll och sjönk i självförakt
Så gav jag upp till slut
Jag hörde nåt som Jesus sagt
och ankrade i Gud
Det luftslott jag i blindhet byggt
står vacklande på strand
från allt som brister har jag flytt
till styrkan i din hand
När, ansikte mot ansikte,
jag möter dig, min Gud
Jag möter en som vågar se
den som jag är just nu
Och verkade min karriär
va full av kraft och mod
så vet jag nu att segern är
ditt offer och ditt blod
Du är min styrka, vila, frid
Du Jesus, är mitt allt
Jag ger dig vad jag har, min tid
du svarar tusenfalt
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HYMNS AND SACRED POEMS, 1740
(II:203)
Long have I labour´d in the fire,
And spent my life for nought;
With pride, and anger, and desire,
In nature´s strength I fought.
I fell and sunk in self-dispair
I gave up all at last;
On Jesus then I cast my care,
On Him my anchor cast.
Jesus, to Thee I now can fly,
On whom my help is laid:
Oppressed by sins, I lift my eye,
And see the shadows fade.
Believing on my Lord, I find
A sure and present aid:
On Thee alone my constant mind
Is every moment stayed.
Whate’er in me seems wise, or good,
Or strong, I here disclaim:
I wash my garments in the blood
Of the atoning Lamb.
Jesus, my Strength, my Life, my Rest,
On Thee will I depend,
Till summoned to the marriage-feast,
When faith in sight shall end.

Det sjunger en tro / Vägen / Förvaltarskapet
Så blommar även jag en dag

The flower now blooms, now hangs its head

≈

Musikbilagan
sid 105

Så blommar även jag en dag.
Ett liv – en kort sekund.
En doft som viskar "Här är jag"
ett ögonblick – en stund.
Och innan jag vet ordet av
så har jag vissnat bort,
så står jag vid ett blomsterhav
utav en annan sort.
Min bön är därför: Låt mitt liv
få rota sig i dig,
den mull jag kommer ur och blir,
din hand som vårdar mig.
Här finns mitt livs beroende
för frukten krävs ett bi
och doften för en troende
ger källan som är liv.

HYMNS AND SACRED POEMS, 1739
(I:30)
The flower now blooms, Now hangs its
head;
So fleet my short-lives day!
O, may my useful fragrance spread
Before I fade away!
What though the throne I then should fill
At the great day, were mine?
The sweetness, which Thy gracious skill
Diffused, its praise were Thine.
Let me not languish, then, and spend
A life dead to Thy praise,
As is the dust to which I tend
By sure though slow decays!
All things are busy round but I:
Nor honey with the bees,
Nor scent with flowers, nor husbandry
Have I to water these.
I am no link of Thy great chain,
A cumbrous, fruitless weed:
O, mend my music! Give one strain
Even to my useless reed!

Så står jag i din rosengård
rätt trygg ändå i tron
att du har stämt mitt slutackord
med evighetens ton.
---

M

ed tanke på att CW är runt trettio år och nyligen känt en gudomlig frid i sitt hjärta
bör vi också veta att han genomgått en längre (och livshotande) sjukdomstid för att
riktigt förstå anslaget i denna dikt. Han har mycket han vill hinna med samtidigt som
resurserna verkar lika knappa som tiden. Med den stämning som följer denna dikt kommer en eftersmak som nästan kan liknas vid besvärjelse. CW vet visserligen sina kvalitéer,
men verkar ännu mer medveten om sina begränsningar. Det är som om han vill reservera
sig inför uppdraget att vara förvaltare, samtidigt är han beredd att ställa allt (d v s det lilla
han möjligtvis har kvar att bidra med) till kallets förfogande.
Ur detta dubbelbottnade talar kanske det sanna förtroendet, medvetet om att det är en
sak att äga men en helt annan sak att förvalta någon annans rikedom.
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Det sjunger en tro / Vägen / Förvaltarskapet
O, du som kom från himmelen
O Thou who comest from above

O, du som kom från himmelen,
kom och berör mig med ditt ord.
Din eld som kallas kärleken
tänd på mitt hjärtas altarbord.
Låt kärlek brinna ljus och klar,
hög som en lovsångston och ren
Låt den få bära som du bar
värme och liv till var och en.

SHORT HYMNS ON SELECT
PASSAGES, 1762
(IX:58)

Jesus, bekräfta hjärtats bön
Låt mig i allt få stå till tjänst
Din närhet är min högsta lön
Din kärlek känner ingen gräns.
Till ditt förfogande jag står
i allt jag tänker, tror och är.
Och att få gå den väg du går
det är det enda jag begär.

Jesus, confirm my heart’s desire
to work and speak and think for thee;
still let me guard the holy fire,
and still stir up thy gift in me.
Ready for all thy perfect will,
my acts of faith and love repeat,
till death thy endless mercies seal,
and make my sacrifice complete.

O Thou who camest from above,
The pure, celestial fire to´ impart,
Kindle a flame of sacred love
On the mean altar of my heart;
There let it for thy glory burn
With inextinguishable blaze,
And trembling to its Source return,
In humble prayer and fervent praise.

---

H

är är CW drygt tjugo år äldre, kanske också något tryggare och klokare. Han kan hantverket och har ändå ganska många år kvar att leva. Ändå är det så att blecket i hans
skrivdon håller på att torka in. Den mest produktiva tiden ligger bakom honom. I alla
fall som skribent. Som människa verkar han dock vara inne i en kreativ period, trygg och
framåtsträvande (och inte så mycket uppåtsträvande som i "ungdomen").
I denna bön finns en innerlighet, en ton av förtroende och mognad som är oerhört
charmerande och vacker. Om någon skulle fråga mig vilken dikt jag tycker är den bästa av
CW skulle jag svara att "Det är omöjligt att säga", samtidigt skulle jag villigt erkänna att
just denna var en av dem som for genom min tanke.
Intressant är också inspirationskällan (Tredje Moseboken 6:13) om elden på altaret som
inte får slockna och bönen till Jesus att fullgöra mitt, inte sitt, offer.
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Det sjunger en tro / Vägen / Freden
Guds fred! Den gåva underbar
Peace to this house! the greatest good

Guds fred! Den gåva underbar
som Gud vill ge till var och en
Guds fred! Den gåva som Gud bar
I Jesus hit från himmelen
Ett tecken mänskohjärtat bär
Guds rike det är redan här
Det är det mesta vi kan ge
det största och det finaste
Välsignelsen som bär en fred
och Freden en välsignelse
Och tidens alla rädslor flyr
För fredens ljus när Guds dag gryr

HYMNS ON THE FOUR GOSPELS, 1762
(XI:191)
Peace to this house! the greatest good
which sinners can from God receive!
The peace Divine on all bestowed
who in a suffering Christ believe,
the peace which seals your sins forgiven,
and brings you here a taste of heaven.
We cannot wish our neighbor more
than present and eternal peace,
the riches these of Jesus’ poor,
with which we all on earth now bless,
and spread through earth the precious prize,
and turn it into paradise.

---

D

et var tämligen sent i detta arbete som jag "drabbades" av insikten om hur viktig Freden verkar vara för CW. Först när jag råkade snubbla på något "Peace" tänkte jag frid,
stillhet eller möjligtvis kärlek och fördragsamhet. Mer och mer insåg jag dock att CW ville
något mer, något ytterligare.
Freden är kärleken förverkligad i den kristna gemenskapen, men också i samhället i
stort. CW är väldigt mån om den mest utsatte i samhället vilket bland annat resulterade i
sångsamlingen Songs for the Poor (Sånger för de fattiga). Där är budskapet att i den största förnedringen och utsattheten möter vi Kristus. Där hans dikter bär fredstemat är budskapet enkelt att tyda; Bär vi fred in i en konflikt är det Jesus vi kommer med – med Guds
shalom.
I den ovanstående sången anknyter CW till texten i Lukas 10:5: När ni kommer in i ett
hus, så säg först: Frid över detta hus...
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Det sjunger en tro / Vägen / Freden
Messias, världens fred
Messias, Prince of Peace

≈

Musikbilagan
sid 106

Messias, världens fred,
där hat och misstro är,
där krig planeras kan vi se
att du är inte där.
I våldets verklighet
där Satan kallas gud,
där kungen heter Girighet
regerar inte du.

SHORT HYMNS ON SELECT
PASSAGES, 1762
(IX:373)

Där djävlighet går fram
och krossar under sig
varenda en som du, Guds lamm,
försonade med dig
kom, rädda oss igen
när mörkrets makter styr
och tänd i oss den kärleken
som varje mörker skyr.

But shall he still devour
the souls redeem’d by thee?
Jesus, stir up your glorious power,
and end th’apostasy;
come, Saviour, from above
reign o’er each earthly part;
come plant the kingdom of your love
in every human heart.

Så kan vi här och nu
ta ställning för och mot
och välja livet, välja ljus
och lämna hat och hot.
Och gråt blir glädje när
din Ande får va med.
Ditt kärleksrike redan här,
i världen redan Fred.

Messias, Prince of peace,
where we each other tear,
where war is learnt, we must confess
your kingdom is not there:
Who prompted by your foe
delight in human blood,
Apollyon is their king, they show
and Satan is their god.

Then shall we exercise
the hellish art no more,
while you our long-lost paradise
shall with yourself restore;
fightings and wars shall cease,
and in your Spirit given
pure joy, and everlasting peace
shall turn our earth to heaven.

---

V

id enbart två tillfällen (bland 9000) använder CW tilltalet "Messias" och han gör det
här i samband med en diktad kommentar till Jesajabokens andra kapitel och fjärde
vers där "Sions folk skall smida om sina svärd till plogbillar ... och aldrig mer övas för krig".
I detta sammanhang blir Messias berättigat – budskapets mottagare är Sion, men
"Prince of Peace" är lika utmanande för oss idag, liksom han var för CW. Freden – Shalom
– är ett messianskt uttryck och tecken.
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Det sjunger en tro / Vägen / Döden
Så tar vi ett steg
Come, let us anew

Så tar vi ett steg.
Så är vi på väg.
Som brudgum och brud
oss väntar gemenskapen hemma hos Gud.
Förbundet står klart
och vi vet att snart
vi står vid vår vän
som tror och som hoppas och älskar oss än.
Vårt liv är en dröm
och tiden den ström
som snabbt drar förbi.
Ett ögonblicks verk i den strömmen är vi.
Men flyttfåglar vet
i Guds evighet
är tusentals år
så korta, så korta som dagen igår.
Min bön är att jag
vid mötet en dag
summerar mitt liv
med känslan att jag har förvaltat min tid,
att svaret jag får
är präglat av nåd
att ordet till mig
är "Kom! Jag vill leva för evigt med dig!"

HYMNS FOR NEW YEARS DAY, 1750 (?)
(VI:14)
Come, let us anew
Our journey pursue,
Roll round with the year,
And never stand still till the Master appear.
His adorable will
Let us gladly fulfil,
And our talents improve,
By the patience of hope, and the labour
of love.
Our life is a dream;
Our time as a stream
Glides swiftly away,
And the fugitive moment refuses to
stay.
The arrow is flown,
The moment is gone;
The millennial year
Rushes on to our view, and eternity’s here.
O that each in the day
Of His coming may say,
”I have fought my way through,
I have finished the work thou didst give
me to do!”
O that each from his Lord
May receive the glad word,
”Well and faithfully done!
Enter into my joy, and sit down on my
throne.”

---

D

etta är ursprungligen en Nyårsdikt. Varför jag lät inspirera mig av den och sätta den
under rubriken "Döden" är kanske långsökt, men vad jag funnit är att också Döden ser
CW som en del av Livet, en blandvändning bara. Döden är "bara" ett steg till på vägen och
bakom det steget väntar något annat, något hoppfullt och helt.
Det finns aldrig något skrämmande i synen på döden, inget överdrivet tröstefullt heller däremot något som nästan kan betecknas som lockande i CWs beskrivning av den.
Kanske hans tid, där döden säkerligen var mer närvarande och vardaglig, gör att tonen nästan kan upplevas som lite "krass" i våra öron.
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Det sjunger en tro / Vägen / Döden
En grind av kärlek står på glänt
Thanks be to God, whose faithful love

≈

Musikbilagan
sid 107

En grind av kärlek står på glänt.
En dag som denna ett vi vet
att Gud har kallat ännu en
till vidderna av evighet.
En skördetid har brutit in
men livets mål är inte mull
för änglar öppnar himlens grind
för kärlekens och livets skull.
En vardag gått till vila nu,
en självklar plats hos oss står tom.
Kom hit till mig, min vän, sa Gud,
till riket och min rikedom.
Och där vid Evighetens port
där allting annat är förbi
Där säger Gud: Min vän, bra gjort.
Och öppnar dörren till sitt liv.

FUNERAL HYMNS, 1759
(VI:199)
Thanks be to God, whose faithful love
Hath call´d another to His breast,
Translated him to joys above,
To mansions of eternal rest.
Ripe for the glorious harvest made,
He first was saved from inbred sin;
The angel then his charge obey´d,
And thrust the mortal sickle in.
He the good fight of faith hath won,
He heard with joy the welcome word:
"Hither come up, thy work is done,
And reign for ever with thy Lord."
By ministerial spirits convey´d,
Lodged in the garner of the sky,
He rest, in Abraham´s bosom laid,
He lives with God, no more to die.
Thanks be to God, through Christ alone,
Who gave our friend the victory:
O Master, say to me, "Well done!"
May I rejoice to die in Thee.

---

C

W måste ha ägnat mycket tid åt att skriva Begravningshymner. Ett genomgående tema
i alla dessa hymner är att Döden är en belöning efter ett hårt arbete. Döden erbjuder
vila och troligen erkännande när arbetsdagen är över.
Under många och långa sjukdomsperioder i CWs liv kan man nästan förnimma något
som skulle kunna kallas "dödslängtan" i hans diktning. Döden är inte bara befrielsen utan
också en belöning efter vårt livs tunga arbete.
CW förknippar aldrig Döden med väntan inför en yttersta dom. I Döden har tiden
upphört, evigheten har brutit in och besegrat all annan tideräkning. Dödsriket nämns aldrig. Döden är "bara" en dörr in till något annat, en dörr Kristus för alltid lämnat olåst.
Hos CW finns en mycket tillitsfull ton inför det möte med Gud som Döden möjliggör.
Många, många, många av hans begravningshymner uttrycker att Gud möter med ett "Well
done".
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Det sjunger en tro / Vägen / Evigheten
I sorgen bryter lyckan fram
How happy every child of grace

≈

Musikbilagan
sid 108

I sorgen bryter lyckan fram,
den stora friheten.
Det finns en större hemmahamn
för mig i himmelen.
Ett land dit inte döden når,
men tron i mig har sett.
En vila och en evig vår
som Gud, för mig, berett.
Vi bär det hoppet inom oss
och anar redan nu
en annan rymd, en himladoft
av kärlek och av Gud.
Fast långt därframme anar vi
hur evigheten bar
och bär den tid vi lever i
och varje steg vi tar.

FUNERAL HYMNS 1759 (?)
VI/218
How happy every child of grace
Who knows his sin forgiven!
"This earth", he cries, "is not my place,
I seek my place in heaven:
A country far from mortal sight;
Yet, O! By faith I see
The land of rest, the saints´ delight,
The heaven prepared for me."
O what a blessed hope is ours!
While here on earth we stay
We more than taste the heavenly powers,
And antedate that day:
We feel The Resurrection near,
Our life in Christ conceal´d,
And with His glorious presence here
Our earthen vessels fill´d.

---

E

vighetstanken präglas av löftenas fullbordan. Livet på jorden är en vandring mot ett
högre mål, en hel relation, en tro som förvandlats till visshet och lovsång.
Evighetstanken förknippas med en gränslös gemenskap med Gud, änglar och helgon
där festen och glädjen aldrig kan skymmas av vare sig död eller mörker. Men redan här är
livet en del av evigheten och evigheten en del av livet. Varje steg vi tar (i rätt riktning) tar
oss ändå närmare den fulla förståelsen och upplevelsen om vad det egentligen var människan gick miste om när harmonin i skapelsen brast. Evigheten är den fullständiga harmonin återställd.
Värt att beakta är att CW knappt ägnar ett evigt Helvete en enda rad i sin diktning.
Helvetet är visserligen närvarande, men inte där bortom livets gräns utan i vår trasighet
här 6..
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Det sjunger en tro / Vägen / Evigheten
På örnars vingar kärleken

Come, let us join our friends above
På örnars vingar kärleken
vill bära oss till Gud,
till vännerna i himmelen,
till dem som gått förut.
Med alla helgon sjungs det där
en sång som aldrig dör
Och samma sång vi sjunger här
Vi är en enda kör
Vi är en enda stor familj,
en kyrka och en tro
som lyhörd för vad Fadern vill
vet var vår kärlek bor.
En rörelse mot samma mål
och målet är Guds famn
och genom döden livet går
till evighetens hamn.
Ännu en liten tid och sen
lyfts törnekronan av
och ansikte mot ansikte
vi står inför vår far.
Vår guide har fört oss genom liv
och genom död och nu
så öppnas nya perspektiv
i himmelen, hos Gud.
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FUNERAL HYMNS, 1759
(VI:215)
Come, let us join our friends above
That have obtain´d the prize,
And on the eagle wings of love
To joy celestial rise;
Let all the saints terrestrial sing
With those to glory gone,
For all the servants of our King
In earth and heaven are one.
One family we dwell in him,
One church above, beneath,
Though now divided by the stream,
The narrow stream of death:
One army of the living God,
To His command we bow:
Part of his host hath cross´d the flood,
And part is crossing now.
Ten thousand to their endless home
This solemn moment fly,
And we are to the margin come,
And we expect to die:
Even now by faith we join our hands
With those that went before,
And greet the blood-besprinkled bands
On the eternal shore.
Our spirits too shall quickly join,
Like theirs, with glory crown´d,
And shout to see our captain´s sign,
To hear His trumpet sound:
O that we now might grasp our Guide!
O that the word were given!
Come, Lord of Hosts, the waves divide,
And land us all in heaven.

1. Jämförelsen mellan Charles Wesley och Isac Watts måste kanske ses utifrån det faktum att deras
kyrkliga hemvist skiljer sig. Isac Watts, med sin hemvist i en fri, puritansk kyrklig rörelse, fick i
uppdrag av sin far (pastorn) att skriva sånger till kyrkoårets texter. På det sättet fann också skapelseteologi och texter väg in i hans diktning. Charles Wesley, å andra sidan, firade sina gudstjänster i en
ren anglikansk tradition där Psaltarens lovsång (till ASkaparen) hade sin givna plats i liturgin.
2. Det uttryck av den Heliga Andens närvaro som Apostlagärningarna ger oss i sin berättelse om
Pingstens under över lärjungarna delade också bröderna Wesley. John Wesley beskriver i sin Dagbok
från den 1 januari 1739 en händelse där han, Charles och ett sextio andra upplevde Guds Ande över dem
på ett liknande sätt. Denna dag (och händelse) har därför blivit kallad "Metodismens Pingst".
3. Charles Wesleys liv präglades främst av två "bönetilltal", dels det redan formulerade och dels den
friare bönen.
Book of Common Prayer användes huvudsakligen vid gudstjänster och extemporebönen brukades
mestadels vid klassmöten och friare sammankomster (friluftsgudstjänster och liknande).
Man kan kanske mena att i och med Charles Wesleys diktning får metodismen sitt tredje bönespråk
– den sjungna bönen. Det är svårt att säga hur Charels Wesley låtit sig inspirerars av Book of Common
Prayer i sin diktning, några direkta citat har jag inte fastnat för, men att det "officiella" bönespråket satt
sina spår kan inte betvivlas.
4. Troligen kan man förklara "bristen" på dopteman i Charles Wesleys diktning med att Dopet var en
självklar del av den anglikanska liturgin som inte praktiserades i de metodistiska sällskapen. Charles
Wesley var lika hemma i båda. Det handlar absolut inte om ett förringande av Dopets betydelse. Kanske
snarare tvärt om.
Utifrån samma notering kan man kanske också förstå det faktum att John Wesley faktiskt inte nämner
Dopet i sin uppräkning av Nådemedel.
5. Det finns visserligen personliga undertoner i begreppet Helgelse, men först och främst handlar det om
ett kollektivt förhållningssätt till livet. Det handlar alltså om den kristna gemenskapens tro och dess
praktiska konsekvenser (uttryckt i engagemang, social pondus, politiska ställningstaganden etc).
Allt i vår kristna tro avspeglas, bekräftas eller dementeras, genom vår delaktighet i vardagens relationer.
6. Charles umgicks i evangelikala kretsar – och var kanske en del av dem – där budskapet var att Gud
till slut försonar alla (och allt) med sig. Hos broder John blir – med åren – mer och mer övertygad om
denna tolkning.
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POSTLUDIUM
TRE TREENIGHETER
I begynnelsen fanns Rytmen, och Rytmen fanns hos Gud, och Rytmen var
Gud. Och Rytmen blev Melodi och bodde bland oss. Och vi såg Musikens
härlighet, en härlighet som Melodin får av Rytmen och Musiken var fylld av
Nåd och Sanning. Och Musiken sa: Jag ska be Rytmen att ge er en annan
hjälpare, som ska vara hos er för alltid – Poesin. Världen kan inte ta emot
Poesin eftersom världen inte hör den och inte känner den. Men ni känner
den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.

M

usiken har sin givna treenighet. Detta mysterium gör den tämligen oslagbar som
förmedlare av intryck, känslor, visdom etc. John Wesley blev tidigt medveten om
musikens pedagogiska kraft. Det var, efter det att CW delgivit storebror sitt förstlingsverk, troligen storebror som uppmanade och uppmuntrade CW att skriva och skriva
och skriva igen.
Den andra treenigheten kan te sig tämligen självklar i sammanhanget – den kristna
gudsbild som förmedlas genom Skaparen, Försonaren och Hjälparen. Eller mer traditionellt – Fadern, Sonen och Anden. Dock visar det sig att det är tämligen få psalmförfattare
som lyckas greppa hela spektrat. Man verkar specialisera sig. Detta har kanske med tidens
tecken, trender och moden att göra eller hur kyrkan betonar en viss gudomlig dimension
på bekostnad av de andra två. Skaparen (och skapelsen) har under de senaste femtio åren
stått i fokus, i allafall i det psalmskapande som präglat vår tradition i ett lutherskt Norden.
Tidigare, under väckelserörelsens framväxt, var det Sonen som angav tonen i psalmskatten. Anden bidar, och har länge bidat, sin tid. Hos CW, och den strävan efter helhet hans
lyrik bjuder, får hela treenigheten plats och utrymme. Där finns ett samspel dem emellan
och imponerande ofta inbegriper samma poem hela treenigheten. Samtidigt kan man inte
sticka under stol med att Sonen/Försonaren/Jesus står i centrum. Från ena sidan pekar
Skaparen och hela skapelsen på Försoningens gåva och från andra sidan bekräftar Anden
(i och utanför oss) Försoningens realitet. Det målas upp en storslagen samstämmighet i
CWs treenighetslära och han älskar att använda lekfulla formuleringar (exempelvis Tre i
En och En i Tre) för att ytterligare betona gudomlighetens harmoni. Ytterst verkar det som
om CW vill slå fast att vi ska veta att Gud möter oss åtminstone tre gånger i livet – som vår
Skapare, som vår Försonare, som vår Hjälpare. Så om vi råkat ha missat något tillfälle har
inte möjligheten gått oss ur händerna.
En lika tydlig treeninghetslära hos CW är samspelet mellan KÄRLEKEN, BLODET och
NÅDEN. Dessa tre utgör grundackordet i så gott som all hans diktning. Han är inte övertydlig, men mer och mer låter han oss förstå att just detta är det centrala i hans kristna tro
– den heliga treklangen.
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Kärleken måste förstås som den ursprungliga urkraften. Ur den har skapelsen vuxit
fram, ur den flödar Guds gränslösa omsorg om människan. Det är också Kärleken som leder oss tillbaka till våra gudomliga rötter – den harmoni Gud har för avsikt att återskapa.
Kärleken är, också ur ett kristet perspektiv, den stora utmaningen. CW hävdar gång på
gång att människans mål och mening är att bli fullkomlig i kärlek. Man kan säga att Kärleken är trons yttersta konsekvens – A och O. Utan kärlek ingen tro, utan kärlek ingen relation, utan kärlek inget liv.
Kärleken – eller rättare sagt Att älska – är, enligt CWs sätt att se det, att stå till tjänst.
Därför får också Kärleken följder i diakoni, i människosyn, i vårt förhållande till vår omvärld.
CW är också mån om att påvisa att Kärleken i oss aldrig kan tillåta oss att ställa oss
över andra, eller till doms. Kärleken gör oss till "De fattigas tjänare". Kärleken i oss förbjuder oss att bli någons herre.
Blodet – Mer än så kan inte Gud gå oss till mötes. Det verkar vara en sida av den betydelse CW tillskriver Jesu offerdöd på korset. Den andra sidan är att utifrån detta offer kan
vi utvecklas som människor och kristna. Blodet blir på så sätt Heliggörelsens källa.
Det var inte i Edens lustgård Gud var oss allra närmast. Inte heller i den brinnande busken. Inte heller i Betlehem. Inte ens vid den öppna graven, eller i Pingstens under. Inte ens
vid den allra yttersta Domen. Gud har aldrig varit oss så nära som på korset. Men detta
signalerar inte slutet på en gudomlig strävan, det är också början på något alldeles nytt.
Om man försöker finna Helgelseläran i CWs poem är det Blodet man möter. CW är djupt
gripen av Blodets mysterium. Där öppnas vägen till Guds rike. Där möter vi Gud ansikte
mot ansikte. Där tar vår vandring mot heliggörelse det avgörande steget vidare. Allt detta
uttrycks i en enastående hänförelse över Blodets betydelse.
Vad som slagit mig är att detta kommit väldigt lite till uttryck i de poem CWs efterföljare valt att göra till församlingens ryggrad. Blodet finns ofta i originaltexten men har
reducerats bort eller blivit Död under diverse översättningsarbeten. Det mest påtagliga
exemplet på detta är O for a thousand tongues to sing som, i sitt ursprung, är en oerhörd
blodsbetraktelse. Inte ens i de engelskspråkiga länderna finns dessa versar med och i översättning efter översättning verkar det som om man medvetet undvikit Blodet. I den handfull sånger som förekommit under de senaste hundra åren i de metodistiska kyrkorna, och
fortfarande förekommer, är det förvånansvärt sällan Blodet nämns. (Bland de CW-psalmer
som fortfarande sjungs är möjligtvis And can it be that I should gain och O for a heart to
praise my God undantagen som bekräftar regeln.) Har man för avsikt att förstå metodismens helgelselära utifrån vår sjungna tradition är det Blodets tema man måste söka sig till.
Nåden. Ibland har misstanken drabbat mig – Anledningen till att metodismen framställts och upplevts som en "nådesteologi" är den så flitigt förekommande nåden i CWs
lyrik. Vid sidan av Kärlek är Nåd, som beskrivning av relationen mellan Gud och människor, den han använder flitigast. Jag anar att "Grace" var enkelt och tacksamt att rimma på,
liksom "Love". Men det kan inte bara vara det. Nåd och Kärlek lever i en gudomlig symbios med varandra. De är varandras förutsättning. Jag har en känsla av att bröderna Wesley
– John på sitt sätt och Charles på sitt – är väldigt medvetna om sitt kall att bära en teologi
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präglad av nåd. John förklarar också Nåden som den heliga Anden i funktion. Lillebrors
parafras kunde kanske vara: Nåden, den Heliga Anden i komposition.
Kärleken, Blodet och Nåden – dessa tre. Men störst bland dem är Kärleken. Ur Kärleken flödar Nåden. I Kärleken flödar Blodet.
Tidigare antydde jag att CW framstår som en flitig graffitikonstnär. Egentligen är det en
"tag" han signalerar med varje gång – Vägen 1.. Så klart och tydligt framstår det att det är
processen, växandet, mognandet, nästa steg som CW brinner för. Tre svaga nyansskillnader kan man urskilja i hans brinnande slogan – Kärleken = Vägen, Blodet = Vägen, Nåden
= Vägen. Och vägen har ett mål. CW vet var den går. Den går till folket – Ad Populum.
Detta latinska uttryck fann jag som en radanmärkning i en av Sally Wesleys (CWs hustru)
anteckningar. Hon fick ofta agera sekreterare när CW diktade och dikterade. Vid en nedtecknad dikt finns – med någon annans handstil – detta Ad Populum. Till Folket!

1. Här har jag också gjorts uppmärksam på att på grekiska är "Att följa vägen" – meth ódos.
Resten är historia.
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KONKLUSION
Stackars de krakar som aldrig förstått
att just en sång bär en kraft som gör gott,
att själva sången kan brukas och bli
reskost för själen och mod för vårt liv.
Sjung för dem ofta så att de förstår
att också sången är uttryck för nåd.
Och om de tycker vår sång är ett skämt
sjung den igen och igen och igen.
Tondöv gör inget om hjärtat är stämt. *

D

e tolkningar inspirerade av CWs tro och tankegångar detta material presenterar är
samtidigt den sammanfattning uppsatsen kommit fram till. Det har varit en fantastisk resa. Jag känner att jag varit glad med CW, kämpat med honom, lekt med
honom, krigat med honom, sörjt och försonats med honom. Hans spår i mitt liv kommer
jag aldrig att kunna förneka. På gott och ont.
Samtidigt kan jag gott erkänna att jag kanske tillskrev CW och hans lyrik en alltför
stor betydelse i den metodistiska traditionen när jag gick in i detta arbete. Jag var alldeles
övertygad om att hans sångtexter har präglat metodismens folk mer än broderns förkunnelse och författarskap. Vid något tillfälle skedde en vändpunkt. Jag insåg att John fortfarande kan utmana oss på ett sätt Charles inte riktigt förmår längre. Jag insåg också att det
sjungna arvet efter CW är alltför litet för att egentligen kunna formulera en tro för en global kyrka. I vilket fall som helst inte över det tidspann vi faktiskt har att beakta. Men även
här har en omvärdering skett. Mer och mer har jag anat vilken betydelse arvet efter CW
ändå har. Det finns fler sidor av denna betydelse. För det första det han faktiskt skrev, och
med vilken iver han gjorde det, att han verkligen brann för sin kallelse och stod fast vid
den. För det andra att hans dikter är så genialt enkla att sortera eftersom de, i huvudsak,
berättar om tre centrala inslag i det kristna livet; Guds längtande kärlek, Jesu försonande
kärlek och Människans respons uttryckt i kärlek. Alla CWs dikter (undantagen är så få att
de knappt är möjliga att räkna) talar om denna kärlekens treenighet. Och denna treenighet
uttrycker han i ett evangelium präglat av en Nåd som är obegripligt stor. I denna tradition
är jag oerhört stolt över att CW ställt "min" kyrka och mig.
Vad som förvånat mig med CWs alla texter, och inte minst i hans rimmade kommentarer till Jesu liknelser, är att han är så snål i sitt bildspråk. Det kan ha varit ett uttryck
för en samtida lyrisk trend, men andra i samma generation och tradition tillåter sig ändå
ett rikare bildarkiv än vad CW gör (exempelvis Isac Watts). Jag har saknat den vildsinta
poesin som tillåter sig att tappa kontrollen, men den formen av konstnärskap möter man
(dessvärre) inte hos CW. Mer och mer har jag anat att det heller aldrig var hans avsikt.
Han strävade aldrig efter att bli den sortens diktare. Min bild av CW som ikonmålare (eller graffitikonstnär) står fast. Han visste vilka motiv som förväntades av honom. Alla de
texter han inte skrev får därför också sin betydelse. I sin egen frånvaro. Efter en tid förstår
man varför inte CW skrev som han inte gjorde.
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Kanske den mest storslagna insikt detta arbete givit mig är att CW fullt ut präglas av
förnuftets tankegångar mitt i en övergripande tro. Förnuftet för honom är inget hot utan
en nyckel. Mysteriet, däremot, låter han vara mysterium och utsätter sig aldrig för risken
att "skriva sönder det" i sin diktning. Dock finns det ett undantag och det undantaget är gigantiskt – Blodets mysterium låter han flöda ymnigt i en bildrik lyrik. Men även detta göra
han med en underton av förnuft. Det finns alltså ett undervisande drag hos CW som måste
vara ett medvetet val. Kanske anar han, eller hans bror förläggaren, musikens pedagogiska
kvalitéer och han låter detta instrument tala till hjärna likaväl som hjärta.

AD POPULUM
Utifrån detta känns namnet på denna uppsats – ad populum, den marginalnotering jag
funnit i ett av kvarvarande originalmanus – tämligen adekvat. CW hade ett syfte med allt
han skrev, det fanns hela tiden en riktning. Visst hade man kanske velat att han tänkte sig
skriva för folket eller med folket, det hade kanske upplevts mer modest och ödmjukt. Men
han skriver Ad Populum – Till Folket. Och inte bara folket av sin egen tid eller sin egen tro
och tradition. Till en hel värld, generationer efter honom, skriver han. Han skriver till vårt
förnuft och lämnar därmed dörren till de allra största mysterierna öppen. Hans dikter är
vägvisare, men vägen låter han var och en gå.
Den inledande dikten i detta postludium är hämtad från en av Charles Wesley´s alla
små kortdikter. Den har funnits där under hela resans lopp som en påminnelse och uppmuntran. I original skriver CW: Men of true piety, they know not why,
Music with all its sacred powers decry,
Music itself (not its abuse) condemn,
For good or bad is just the same for them.
But let them know they quite mistake the case,
Defect of nature for excess of grace;
And whilst they reprobate the´ harmonious art,
Blamed we excuse, and candidly assert
The fault is in their ear, not in their upright heart.

ur MISCELLANEOUS HYMNS AND POEMS, 1749
(VIII:444)

Avslutningsvis den, enligt mitt tycke, vackraste och mest berörande dikt Charles
Wesley (1707 - 1788) någonsin skrev – Love Divine...
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Kärleken i dina händer

Love Divine, all loves excelling

≈

Musikbilagan
sid 109

Kärleken i dina händer
bär en doft av himmelen.
Når till alla världens länder.
Ger och ger och ger igen.
Himlens nåd, all kärleks källa
fyll oss med din glädje nu.
Ta din tillflykt till vårt hjärta,
till vår trånga vardag, Gud.
Andas i oss, Helig Ande,
fyll vår hopplöshet med tröst.
Låt oss höra, mitt i stormen
vilan i din egen röst.
När allt i oss vill nåt annat,
när vi dröjer mer än tror,
ge oss modet när vi stannat.
Du är vägen – A och O.
Du har makten att befria.
I din seger växer liv.
Kom och lev med oss så nära
att vår kropp ditt tempel blir.
Skapa i oss, Gud, ditt rike.
Skapa i oss helighet.
Skapa i oss, i vår kärlek,
nådens löftessång om fred.
Slutför det du har för händer.
Laga allt som gått itu.
Hela hela livet ber vi.
Gör det Gud och gör det nu.
Låt den väg vi går va livets.
Vandra med oss vägen lång
tills vi kommer till ditt rike,
rikedom och segersång.
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HYMNS FOR THOSE THAT SEEK, 1749
(IV:219)
Love Divine, all loves excelling,
Joy of heaven, to earth come down,
Fix in us Thy humble dwelling,
All Thy faithful mercies crown:
Jesu, Thou art all compassion,
Pure, unbounded love Thou art,
Visit us with Thy salvation,
Enter every trembling heart.
Breathe, O breathe Thy loving Spirit,
Into every troubled breast,
Let us all in Thee inherit,
Let us find that second rest:
Take away our power of sinning,
Alpha and Omega be,
End of faith as its Beginning,
Set our hearts at liberty.
Come, almighty to deliver,
Let us all Thy life receive;
Suddenly return, and never,
Never more Thy temples leave.
Thee we would be always blessing,
Serve Thee as Thy hosts above,
Pray, and praise Thee without ceasing,
Glory in Thy perfect love.
Finish then Thy new creation,
Pure, and spotless let us be,
Let us see Thy great salvation,
Perfectly restored in Thee:
Changed from glory into glory,
Till in heaven we take our place,
Till we cast our crown before Thee,
Lost in wonder, love, and praise!
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HÄR SOM EN HEMLÖS VID DIN PORT

Här,

här

Trots

som en

u - tan

själv -

al - la

på

din

til

vid

-

sned - steg

led - de mig

Här, bortom

hem - lös

vett

och

jag

Glänta på dörren lite grand.
Värm mig en stund med fred.
Ta bort mitt tvivel från min hand.
Tron vill jag vandra med.
Klä mig i annat än det här,
klä mig i kärleken.
Är det för mycket jag begär
nu när jag kommit hem?

gjort

hit.

allt

för

gård.

va - ga - bond,

port,

lit.

som

vä - gen

din

-

stånd,

vän - tar jag

Här, som en

ber jag, på

knä,

om
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Se, jag är klädd i skuld och skam.
Tvivel är vandringsstav.
Ändå som kom jag ända fram,
ledd av det ljus du gav.
Kan du ta mot mig som jag är?
Kan du välsigna mig?
Kan det i mörkret som jag bär
lysa ett ljus av dig?

vil - sen

nåd.

FADER, SON OCH ANDE, HÖR

Fa - der, Son och

Och be - kräf - ta

Hör, mys - te - riets

An - de hör,

den - na

En

i

tre

stund med din kär - lek

hem - lig - het,

Fa - dern, So - nen,

och

Gud vår Gud, vårt hjär - tas bön.

hör, tre - enig

Hjälp - a

tre

-

i

vårt för - bund.

e - nig - het,

ren.

en.
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I ett heligt partnerskap
går vi Nådens väg idag.
Det som förut hindrat oss
bar du undan på ditt kors.
Som en väv, en hög och bred
knyts vi samman i din fred.
Fadern, Anden, Frälsaren.
En i tre och tre i en.
En är vägen, sanningen.
En är du, vår vandringsvän.
Dopets tecken och sigill
leder oss dit livet vill.
Himmelrikets helighet
ryms i din treenighet.
Sonen, Anden, Skaparen.
En i tre och tre i en.

KÄRLEKENS KÄLLA, REN OCH KLAR

Kär - lek - ens

käl

-

som släck - er

var

Där,

när - het

i

din

är

Nå - den

är

Nå - den

all

-

la,

-

je

ra

ren

och

klar,

Där, i din källas spegelbild,
finner mitt jag sig själv.
Källan blir bäck, och bäcken vild,
växer och bli en älv,
växer och bli en älv.

törst.

un

Den är som oceaners djup,
som horisonters bredd.
I varje droppe anas du.
Där är jag också sedd,
där är jag också sedd.

-

der

-

bar,

störst,

all - ra

störst.
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Och som en vårflod sköljer den
över min frusna värld.
Jorden får liv av himmelen,
himmelen nu och här,
himmelen nu och här.

NÅD SOM RÄCKER, RÄCKER DEN?

Nåd som rä - cker,
Jag som blun - dat

för en
väg - rat

sån
gå

som
den

Kan ett "Glömskans hav"
ve - lat va
min

sån
dig

som
och

nån - stans
e - gen sort,

ge en
så - rat

mitt förlåt.

Nåd som räck - er,

sån som mig?

Lev mitt liv,

räcker

Hör min bön,

Lev mitt liv,

räck - er den

mig? I - gen?
väg du
gick,

mig en chans?
tit - tat bort.

Hör min bön,

gråt min gråt.

rä - cker den
för din blick,

sån som mig

för en

mitt för - låt.

gråt min gråt.

för en

den

Nåd som räck - er,

i

-
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gen?

Och min vilja till distans
bär du nu som törnekrans.
Du är slagen, du är svag
Nån finns där, men inte jag.
Ändå framför mig du står
med passionens alla sår
och den gråt jag ser hos dig
är den gråt som älskar mig.
Hör min bön, mitt förlåt.
Lev mitt liv, gråt min gråt.
Nåd som räcker, räcker den
för en sån som mig?
Hör min bön, mitt förlåt.
Lev mitt liv, gråt min gråt.
Nåd som räcker, räcker den
för en sån som mig igen?

GÖM MIG I DIN KÄRLEKSFAMN

Göm mig i din

nä - ra dig.

kär - leks - famn.

Stor - men sli - ter,

är det namn som

du

se

är

min nöd.

vis - ka

men

räd - dar mig.

lä.

ditt

Du

namn

är

Stor - mens

Vis - ka still - het

li - vet

Göm mig, Je - sus,

i

i

min

min död.
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ham - nen,

ö - ga,

själ,

Du är den som hjälper mig,
ser min hjälplöshet och bär.
Bär mig, Jesus, nära dig,
älska mig trots den jag är.
Lyft mig över vågens dån,
lyft mig över mörka djup,
Håll mig, älskade Guds Son.
under dina vingar nu.
Ingen annan, bara du,
ger mig allt och ännu mer.
Bär mig i din kärlek, Gud,
är den bön min längtan ber.
Möt mitt tvivel med din tro,
ge min utsatthet ett rum
där min hemlöshet får bo.
Ge mig evangelium.
Fyll mitt vilse med din väg,
fyll min livslögn med ditt liv,
fyll mitt livlösa med dig,
det är dig jag lever i.
Över stormen bär du mig,
över djupens väldighet.
Buren är jag utav dig,
buren till din evighet.

SANNINGENS VIND, GUDS ANDETAG

San - ningens vind,

Guds

hel - gons glöd.

är du.

I

vi när du

allt,

I

i

an - de - tag,

var - je

liv,

du som gav eld

upp - brott,

i död.

rör vid vår mänsk - li - ga

åt

var - je dag,

E - vig - het mö

mi
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-

nut.

-

ter

Himmelen andas på vår jord.
Gryningen har din vilja väckt.
Över var mening, varje ord
anar vår tro din andedräkt.
Där i din närhet hög och klar
får alla våra frågor svar.
Öppna oss för mysterium,
öppna vårt jag, vår dag, vårt liv,
i hjärtats innersta ett rum
som vi kan våga växa i.
Låt oss få se dig nu och här
så som du alltid var och är.

I TYSTNADEN DÄR TALAR DU

I

tyst - na - den

ord, ditt e

-

sanning, Gud,

jag

i

or

van - ge

i

-

det

där

ditt

Du

som

li - um.

en - samhe

sö - ker dig

le - van - de

ta - lar du,

i

-

ten

blir

mö - ter mig

i mitt rum.

or

mig.
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- det

När

Jag ber att varje ord ska bli
mitt sällskap vart än vägen bär,
en sanningsröst här inuti,
som viskar i mig du är här,
så varje hjärtslag i mitt liv
kan ana vem jag lever i.
När vandringen har gjort mig trött
finns ändå kraften kvar hos dig.
Och hos dig, i dig, har jag mött
den famn där jag kan vila mig.
Och somnar jag så drömmer jag
om dig och evighetens dag.
Och när jag vaknar finns en sång
som sjunger närhet, sjunger nåd.
Den sjunger i mig vägen lång
om festen där vid resans mål.
Den kärlek som du lagt i mig
den sjunger mig tillbaks till dig.

BÖN ÄR MITT HJÄRTAS MODERSMÅL

Bön är mitt hjär - tas moders - mål,

him - me - len.

Längre

än nå

når den, och Gud,

du

känner den.

var - je ljud.

Sucken som rör

bär varje suck

- got

till

annat når

Sucken förstår

ditt hjär - ta,
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du,

Gud.

Den suck som inte funnit ord
bär jag, i Jesus, fram till dig.
Att du är lyhörd, du är god,
tror jag vill ge ett svar till mig.
Och, trots mitt knappa ordförråd,
svarar din kärlek full av nåd.

NÅD ÄR DEN MÖTESPLATS VI HAR

Nåd är den

där var

Vi

i

Vi

vet

och

du

mö - tes

en

vet

vår

får

är

e - van - ge

-

li

blir

all - ting

som

-

störs - ta

kär - le - ken

den

tra - sigt

plats

vi

har

rum.

den

är din barm - här - tig

I

-

var

um.

ri

-

du

- ke

-

dom,

het.

vitt - nar

om

helt.
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En är din Andes källa, en,
den som du gav vår törst.
Där kan vi dricka kärleken,
den som är allra störst.
Din längtan är som en magnet
som söker närheten.
I dig, din nåd, din helighet
blir allting helt igen.
Knyt oss till dig med kärleksband,
du är vår röda tråd.
Väv oss till ett där vi varann
möter i tjänst och nåd.
Lägg i vårt liv ett högre mål,
helighet redan här.
Och hur än livets vägar går
vet vi din kärlek bär.
Den bär oss genom död till liv.
Den bär oss bortom det.
Och i din kärleks paradis
väntar en evighet.
Men redan nu och redan här.
fast vi har långt kvar än,
anar vi vad det största är
– att det är kärleken.

DU ÖPPNAR DIN FAMN

Du

är

så

famn. Vi

hör du vår

god - het är

känner

öppnar din

dig

stor

och

hemma

ta - fat - ta

ändå du

i

döps i ditt namn. Och

bor

var - da - gen

tacksam - het

i

vår lil - la

vem vi än

här.

Din

värld och

Din sanning och nåd
för stora och små
vi lär oss att se
och anar all kärlek din närhet vill ge.
Vi tror att du fann
vart bortsprunget lamm.
Och glada vi hör
hur var och en övar för himmelens kör.
All hjälp som du ger,
all vänskap vi ser,
den får oss att tro
att kärleken bygger till himlen en bro.
Den bär oss till dig.
För alla, för mig,
du öppnat din famn
du är vår försonare, vårt segerlamm.
Och himmelen är
i din kärlek här.
Du bar den till oss.
Du bar den och gav den till oss på ditt kors.
Så följer vi den
din väg – kärleken.
Den leder oss hem
till dig, till din rikedom, till himmelen.

här.
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BRÖDET SOM BRÖTS I EMMAUS

Brödet som bröts

tro

i

Em - maus

gjorde för - tviv

som får ett liv

att

så vi kan se

le - van - de,

här,

lan

gro.

hjär - ta bär,

från,

-

när ingen vå

till

den lust

Bryt varje lås

öpp - na

oss in

dig

som

Guds

- gat

-

du är,

son.
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vårt

i-

Ta bort det sorgens flor som skymt.
Låt oss få se ditt liv.
Låt varje hjärta bli en rymd
som du kan leva i.
Fyll oss med ödmjukhet och mod,
och med en tro som bär,
bär på en kärlek som är god,
som visar vem du är.

RÄTTFÄRDIGHETENS GRYNING, KOM

Rätt - fär - dig - he - tens

till mig som en

ga

i

mig.

vän,

Kom,

gry - ning kom,

och

gör mig hel

kom

läk det tra - si -

När mörkrets skuggor skymmer mig
på tveksamhetens stig,
tänd tron i mig, tänd kärleken,
tänd hoppet i mitt liv.
I dig finns all min läkedom,
i dig bor friheten.
Ta bort det blinda så jag ser
att du är kärleken.
Du har benådat mig och fört
mig ur mitt fängelse,
fött mig på nytt och fyllt med fred
din nya skapelse.

i - gen.

Du är det helaste som finns.
Tre är du, ändå en.
Och i det heligaste ryms
tron, hoppet, kärleken.

101

JAG VÄNTAR PÅ DIG

Jag

står.

nåd.

dom.

Kom!

vän - tar

Kom,

Jag

En

på

dig.

Je - sus, till

står här med

stil - la

Vid

mig.

vä - gen jag

Jag

rän - tan

i

ber

min fat - tig -

för - vän - tan som

Mor - go - nen

om din

vis - kar sitt:

gryr.

Ö - ver min

Jag söker dig, Gud,
i fasta och bön.
En viskning, ett ljud,
min lyhörda lön.
Jag dröjer på stegen.
Jag väntar på dig,
att du ska gå vägen
och komma till mig.
Morgonen gryr.
Över min dag.
Guds äventyr.
Kärlekens andetag.
Över min dag.
Jag bryter ett bröd.
Det bad du mig om.
Till Liv bortom Död
jag viskar mitt "Kom!"
Ur gryningens händer
jag hämtar mitt mod,
ur ljuset du tänder,
ur kärleken god.
Morgonen gryr...

dag.

Kär - le - kens

Guds

an

ä - ven - tyr.

-

de

-

tag.

Ö - ver min

dag.
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HÄR VID ETT VÄGSKÄL I MITT LIV

Här

så

vid

ett

sö - ker

väg - skäl

jag

din

En slav, be - nå - dad,

en

Hur

lå - ga,

kan

med himlens lov

ur

min

-

sång

mitt

liv

Den ingen ser, den ingen hör
den ingen känner, ingen tror,
den ingen bryr sig om och rör
det är hos den som Jesus bor.
Och den som drunknat, tänk så djupt,
till livets botten dit når Gud.

säll - skaps - hand.

fri - ad,

en

fri,

Och du som sålt din kärlek, kom,
och du som hotade och slog,
och du som ingen tyckte om,
det var för dig som Jesus dog.
Om någon protesterar säg:
Jag vet det var för mig – och dig.

e - vig brand.

lov - sång

in

i

Och all den godhet som jag sett,
den som du gav och ger mig än
när skuggorna från helvetet
förvägrade mig himmelen.
Jag känner nåden som en vän
som glömt min synd för länge sen.

-

mä -

ta

för

dig?
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sig

Så vandrar skuldens brödraskap
med systrarna mot Nådens famn.
Kanhända som ett bottenskrap
man ser på oss. Men i hans namn
och i hans offer, i hans sår
öppnas den vägen där vi går.

SÅ ROPAR JAG MIN BÖN TILL DIG

Så

ro - par jag, min

god.

med

En

bön, till dig

en - da drop - pe

en drop - pe av ditt

blod.

din hand. Jag

ber:

från

all

som

hind - rar

i tron att du är

Rör mig, be - rör mig

Be - fri - a

för - tviv - lan

mig

re - nar mig,

från

och

mig

de band

dig.

104

Men är du kanske redan min,
kanhända redan här?
Viska i mig att jag är din
och att du har mig kär.
Säg det igen att jag är fri
att jag har frid och ro.
Stryk bort allt tvivel ur mitt liv
där jag har tänkt mig tro.
Ändå för mig du offrar dig.
Jag finns där i ditt sår.
Och trots att tvivel bor i mig
kan jag försonad stå.
Fast jag förnekat och förträngt
allt som du gjort och gör
har du i kärlek aldrig stängt
och ställt mig utanför.
Innan jag bett dig om förlåt
du din försoning gav.
Och din förlåtelse, din nåd,
är ett oändligt hav.
Där kan jag vila, vara, bli
hel i välsignelsen.
Djup är den nåd jag bottnar i.
Djup är den kärleken.

SÅ BLOMMAR ÄVEN JAG EN DAG

Så blommar ä - ven

kund.

jag"

En

jag en dag.

doft som vis - kar

ett

Ett

liv, en kort

"Här

ö - gon - blick, en

se-

Och innan jag vet ordet av
så har jag vissnat bort,
så står jag vid ett blomsterhav
utav en annan sort.

är

Min bön är därför: Låt mitt liv
få rota sig i dig,
den mull jag kommer ur och blir,
din hand som vårdar mig.

stund.

Här finns mitt livs beroende
för frukten krävs ett bi
och doften för en troende
ger källan som är liv
Så står jag i din rosengård
rätt trygg ändå i tron
att du har stämt mitt slutackord
med evighetens ton.
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MESSIAS, VÄRLDENS FRED

Mes - si - as, världens fred,

där hat och misstro är,

där krig pla - ne - ras

att du är in - te där.

I

där Sa - tan

där

kungen

re - ge - rar

kan vi se

kal - las gud,

he - ter

in - te

våldets verklighet

Gi - rig - het

du.
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Där djävlighet går fram
och krossar under sig
varenda en som du, Guds lamm,
försonade med dig
kom, rädda oss igen
när mörkrets makter styr
och tänd i oss den kärleken
som varje mörker skyr.
Så kan vi här och nu
ta ställning för och mot
och välja livet, välja ljus
och lämna hat och hot.
Och gråt blir glädje när
din Ande får va med.
Ditt kärleksrike redan här,
i världen redan Fred.

EN GRIND AV KÄRLEK STÅR PÅ GLÄNT

En grind av kär - lek

ett

vi

vet

vid - der - na

står på

glänt.

En dag som den - na

att Gud har kal - lat

av

e

-

vig

-

än - nu

en till

En skördetid har brutit in
men livets mål är inte mull
för änglar öppnar himlens grind
för kärlekens och livets skull.
En vardag gått till vila nu,
en självklar plats hos oss står tom.
Kom hit till mig, min vän, sa Gud,
till riket och min rikedom.
Och där vid Evighetens port
där allting annat är förbi
Där säger Gud: Min vän, bra gjort.
Och öppnar dörren till sitt liv.

het.
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I SORGEN BRYTER LYCKAN FRAM

I

sor - gen

bry - ter

fri - he - ten.

hamn för

mig

in - te

vår

Det

i

vi

som

Gud,

fram, den

finns en

-

når, men

tron

la

och

för

mig,

sto - ra

stör - re

him - me - len.

dö - den

En

lyck - an

i

mig

en

be

hem - ma

Ett

land dit

har

sett.

e

-

rett.
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-

vig

Vi bär det hoppet inom oss
och anar redan nu
en annan rymd, en himladoft
av kärlek och av Gud.
Fast långt därframme anar vi
hur evigheten bar
och bär den tid vi lever i
och varje steg vi tar.

KÄRLEKEN I DINA HÄNDER

Kär-le - ken

len.

Når till

i

hän - der bär en

al - la världens länder.

gen.

Him - lens

med

din gläd - je

hjär - ta,

di - na

till vår

nåd,

nu.

trång

all

-

Ger och

kärleks

Ta

din

a

doft

ger och ger i-

käl - la

till

-

var - dag,

av him-me-

flykt

Gud.
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fyll

oss

till vårt

Andas i oss, Helig Ande,
fyll vår hopplöshet med tröst.
Låt oss höra, mitt i stormen
vilan i din egen röst.
När allt i oss vill nåt annat,
när vi dröjer mer än tror,
ge oss modet när vi stannat.
Du är vägen – A och O.
Du har makten att befria.
I din seger växer liv.
Kom och lev med oss så nära
att vår kropp ditt tempel blir.
Skapa i oss, Gud, ditt rike.
Skapa i oss helighet.
Skapa i oss, i vår kärlek,
nådens löftessång om fred.
Slutför det du har för händer.
Laga allt som gått itu.
Hela hela livet ber vi.
Gör det Gud och gör det nu.
Låt den väg vi går va livets.
Vandra med oss vägen lång
tills vi kommer till ditt rike,
rikedom och segersång.

POST SCRIPTUM
Om någon, till äventyrs, skulle fundera på vilka fyra
dikter som fattas för att fullkomna "De femtiotre
Standardsångerna" skulle jag i all anspråkslöshet
vilja föreslå "A charge to keep I have", "Christ the
Lord is risen today", "Hark! The herald-angels sing"
och "O for a thousand tongues to sing".
I all ödmjukhet
Tomas Boström
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