S:t Stefanos kapell

Välkommen tillbaka!

Han gick in i din kamp på jorden.
Gud tog plats i din egen gestalt.
Han kände din puls. Han blev trött liksom du
och han älskade dig överallt.
Svensk psalm 358 vers 1

Alla behöver vi stunder för oss själva då vi i stillhet
får vila och bara vara. Vi har behov av att reflektera
över livets villkor. Vad är det som formar oss till dem
vi är? Varför blev livet som det blev?
I tystnadens vila kan vi förnimma livets närhet. I vårt
sökande och vår längtan efter liv väntar Gud tålmodigt
på oss.
För de flesta av oss är livet ibland ljust och gott,
ibland mörkt och tungt. Livet rör sig mellan ljus och
mörker. Men ibland kan det bli så destruktivt att man
känner sig övergiven av allt och alla – kanske man till
och med känner en Gudsfrånvaro.
Gud överger dock ingen. Gud avskyr det onda och vill
bara det goda. I Guds väsen finns inte något ont, bara
kärlek. Det är det vilsna i världen, som orsakar det
onda, inte Gud. Genom Jesus Kristus verkar Gud för
det goda. Alla är vi oändligt värdefulla för Gud.
Varför blir då livet ibland något eländigt och ibland
något gott?
Det finns många tankar om detta men en sak är tydlig
– mycket av det som formar oss kan vi inte själva
påverka.

Ingen väljer, var i världen vi skall födas, vem som
skall bli våra föräldrar, vilka personer vi möter. Lika
lite väljer vi hälsa eller sjukdom, glädje eller sorg. Det
finns så mycket på vår livsvandring som formar oss
till dem vi är och som vi inte har kontroll över.
Ibland kan livets villkor bli oss så övermäktiga att vi
tappar bort oss själva på livsvandringen. Kanske vi
rent av börjar tvivla på vem vi är? Men vi är inte
utlämnade åt det destruktiva. För även om vi formas
av yttre omständigheter är det inte så att vi av oss
själva inte förmår göra något, tvärt om; inom oss bär
vi på en kraft som ”kan försätta berg”. S:t Stefanos
kapell vill visa på den kraft som finns inom oss även i
de stunder då vi känner att vi är utlämnade åt detta
livets villkor.

”… då blir också ni till levande stenar i ett andligt
husbygge.”
1 Petr. 2: 4-5

Djupt inne i varje människa finns en längtan efter att
hitta sitt verkliga, äkta, jag, en längtan till ett liv i
harmoni med detta livets villkor. Det finns en
förnimmelse av ett paradisiskt liv inom oss alla.

Gud är ödmjuk i sin kärlek till oss när vi söker svar på
livets frågor. Gud möter oss med försiktighet för att vi
inte skall bli rädda för Guds helighet. Helighet betyder
’helhet’. Gud är helig och hel och vill helighet och
helhet för sin skapelse. Det som är trasigt vill Gud
hela och därmed återföra till sin helighet. Helandet är
inte farligt utan en del av vår livsvandring med Gud.
Gud förstår varför vi reagerar och tänker som vi gör.
Gud känner till allt om alla människors livsvillkor och
förstår våra rädslor och vår längtan. Gud är oss lika
nära som luften vi andas. Ingen är bortglömd av Gud.
Varje människa är oändligt värdefull och i centrum för
Guds längtan.
Gud har inte bråttom. Som en stilla vårvind möter Gud
oss och erbjuder oss sin kärlek. I ömhet viskar Gud
svaren på vår längtan.
”Var inte rädd”, var orden Jungfru Maria hörde när
hon fick veta att hon skulle föda Jesus. ”Var inte
rädd”, säger Gud till oss när vi trevande söker livet i
Guds frihet. I vårt inre kan tilliten till Gud växa sig
stark på samma sätt som gudasonen växte till liv inne i
Maria.
”Var är Guds rike?” frågade Jesu lärjungar. ”Det är
inom er”, svarade Jesus.

I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar:
här en strand vid nådens hav.
I Guds kärlek vill jag vila,
vet mig önskad, älskad, sedd.
Övar mig i barnets tillit,
prövar höjd och djup och bredd.
I Guds Ande kan jag andas:
bön ger liv ur död som svar.
Ögonblickets närhet rymmer
allt som blir och är och var.
Vid Guds hjärta är jag buren,
innesluten i hans famn.
Medan hemligheten djupnar
viskar Fadern ömt mitt namn.
Svensk psalm 522

Det södra fönstret heter
’På väg’. På stenvägen
med murarna på sidorna
går vi vår livsväg.
Stenvägen symboliserar
att det kanske är svårt att
se andra vägar och
möjligheter. Stenvägen
leder fram till ett kapell.
Kapellet
symboliserar
mötesplatsen mellan de
olika världarna – den
mänskliga
och
den
andliga. Stillheten i
kapellet ger oss tid att
reflektera över vårt liv,
över vår väg och över
framtiden. Vägen ut ur kapellet är antingen porten ut
mot den nya vägen, solens väg, eller tillbaka till
stenvägen. Gud längtar oss mot solen och kärleken.
Vilket valet än blir finns kapellet kvar. Porten mot
Guds helighet är alltid öppen och vart vi än går
vandrar Gud alltid vid vår sida.
Göran Gyllenör
Kyrkoherde

I mötet med Gud talar Gud till oss på det sätt vi talar,
tänker på det sätt vi tänker. Genom det som är vårt
språk, vår tanke, vårt sanna jag, tar Gud gestalt i oss.
Gud är en ödmjuk och kärleksfull Gud som växer
inom oss i takt med att vi förstår Guds kärleksakt
genom sin älskade son Jesus Kristus. På så sätt växer
Gudsriket inom oss när vi tar emot ljuset in i vår
längtan.
Trons väg är en process som behöver stillhet och tid.
Helandets väg behöver en början där Guds kraft blir
tydlig. Denna stillhet och denna tid finns i S:t Stefanos
kapell.
Kapellet har fått sitt namn efter S:t Stefanos, den
första diakonen, han som blev stenad till döds därför
att han berättade om Guds seger över det onda genom
Jesus Kristus. Kyrkans diakonala arbete är särskilt
inriktat på att göra Guds ord synligt i världen genom
kärleksfulla handlingar.
Det var slutenhet, misstänksamhet och rädsla som
orsakade Stefanos död, men det är öppenhet, kärlek
och försoning som upprättar livet och bygger Guds
rike i vårt inre och Guds kyrka på jorden.

Ett rum
av stilla längtan
Trevande saknad
finner sin väg
Ett möte
mellan världar
i öppningen
mot livets universum
Du
Jag
Alltings ursprung och mening
förenat
i bönens tysthet
Ordlös kärlek
vaggar själen

Dikt tillägnad S:t Stefanos kapell
av Anna Runesson

De två fönstren
Dessa fönster, inklusive Mariafönstret i labyrinten, är
tillverkade av Marianne Drewing.
Det norra fönstret berättar
om Jesus som 12-åring i
Jerusalems
tempel.
I
Lukasevangeliet läser vi
om hur Maria och Josef
oroligt letat efter Jesus. När
de till slut finner honom i
templet är de upprörda,
”Barn, hur kunde Du göra
så mot oss? Din far och jag
har letat efter dig och varit
mycket oroliga”. Det Jesus
svarar sina oroliga föräldrar
är, ”Varför skulle ni leta
efter mig? Visste ni inte att
jag måste vara hos min Fader?” (Luk. 2:49). Liksom
templet för Jesus var ett självklart hem är kyrkor och
kapell ett hem för oss. S:t Stefanos kapell erbjuder ett
hem för dem som söker stillhet och vila, upprättelse
och kraftåterhämtning.

Symboliken i S:t Stefanos kapell
Stenarna
Under ljusbäraren ligger välsignade stenar. Dessa
placerades där i samband med välsignandet av
kapellet. Välsignelseakten inleddes med högmässa i
Hjärnarps kyrka. Som ett uttryck för församlingens
identitet att vara ”Ett folk av levande stenar, där Jesus
Kristus är hörnstenen” tog gudstjänstbesökarna med
sig stenar till mässan. Dessa välsignades genom att de
bestänktes med vatten som den Heliga Anden
nedkallats över. Efter mässan tog församlingen
stenarna med sig till kapellet och placerade dem vid
ljusbäraren. De levande stenarna visar att ingen är
ensam även om det ibland kan kännas tungt och
ensamt i livet. Kristi kyrka byggs av oss alla och
bönerna i ljusbäraren står stadigt förankrade i den
kristna världsvida gemenskapen där vi gråter med dem
som gråter och glädjes med dem som gläder sig.
Under välsignelsen av kapellet bestänkte biskop Antje
kapellet med samma vatten som användes vid
välsignandet av stenarna.

20*C*M*B*08
Mässingsplattan till höger
om ingången är en
förkortning av Christus
Mansionem
Benedicat
vilket betyder Kristus
välsigne detta hus. Denna välsignelse skedde den 15
juni 2008 och utfördes av Lund stifts biskop Antje
Jackelén.
Korset på utsidan
Korset har fem röda glasbitar
infällda vilka symboliserar Kristi
fem sår. Ett i varje fot, ett i varje
hand och ett sår på höger sida av
kroppen. Blodet påminner oss om
att Kristus vet vad det innebär att
lida underställd världens villkor.
Vårt liv är Kristi liv, vår utsatthet
är Kristi utsatthet.
Labyrinten
För att komma in i kapellet går man genom en
labyrint. Denna labyrint är en symbol för vår
livsvandring och för sökandets väg. Målet kan man
inte se från början men delar av Gudsriket kan vi
förnimma på vägen.

Mariafönstret
Inne i labyrinten delges vi en bit
av Gudsriket via Mariafönstret.
Jungfru Maria födde det nya
livet till världen och blev på så
sätt mötesplatsen för det
gudomliga och det mänskliga.
Fönstret är gjort i Marias färg,
blått.
Blått
är
även
mänsklighetens färg. In i vår
livsvandring föds Jesus och blir
del av den.
Fondväggen och korset
Fondväggen i grå betong är
centrum i kapellet och
illustrerar hur livet formar
oss. Samtidigt visar den att
inget, inte ens den hårdaste
betong kan utestänga Guds
längtan efter oss. Tittar man
noga ser man korset, Guds
segertecken, tränga fram
genom betongens hårdhet.
Inget hindrar Gud från att finna oss. Ur oss alla kan
Guds frihet växa fram, det finns inget material som är
för hårt. Vårt sökande efter helheten, efter heligheten,
möts av Jesu ord, ”sök så skall ni finna”.

Ljusbäraren
Ljusbäraren har fyra fiskar. Om man skriver
begynnelsebokstäverna för Jesus Kristus Guds Son
Frälsaren på grekiska får man ordet
I-CH-TH-Y-S, vilket betyder ”fisk”. Detta är Kristi
mystiska namn skriver Julius Africanus på 200-talet.
Fisken var de kristnas
hemliga tecken under den
tid de levde under
förföljelse av kejsaren i
Rom. Ritade man en fisk
kunde man komma i
kontakt med sina
medkristna utan att avslöja
att man själv var kristen.
Fisken är också en symbol
för människan, och Jesus
gav sina lärjungar
uppdraget att bli
”människofiskare”. Fisken kan även vara ett hemligt
tecken idag. Tänd ett ljus i ljusbäraren och ta fiskens
tecken till ditt hjärta. Kanske kan du be med orden
”Ja, Jesus Kristus jag vill att du skall vara min
frälsare”. Kanske har du en annan bön du vill be. Gud
hör alla böner, till och med innan vi ens bett dem. Det
finns ingen bön som inte når fram till Gud.

