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Tidningens namn består av ett inkluderande tecken, 
därför att Johannebergs församling vill finnas till för alla.
Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Den räknas 
som samhällsinformation och delas ut gratis till alla hushåll 
inom församlingens geografiska gränser.

Ansvarig utgivare: Mattias Sundkvist

Redaktion: Mats Enander, Gunnar Persson,  
Mattias Sundkvist, Cecilia Sundström 

Tryck: Sandstens, Göteborg
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Förlåtelse från hjärtat?

J ag jobbar i en lågstadieklass och i perioder 
känns det som om alltför mycket tid går åt till 
att förebygga, sätta stopp för och reda ut  
konflikter. En viktig del av att lösa en konflikt 
är att barnet eller barnen som gjort fel säger 

förlåt och att den eller de som blivit utsatta ger 
sin förlåtelse. Den här delen av konfliktlösningen 
är väldigt viktig både för att skapa en positiv 
skolmiljö och för barnens sociala och moraliska 
utveckling. Inte desto mindre känns det tyvärr 
ofta som om barnens “förlåt” inte är genuint 
menade utan bara uttalas för att barnet ifråga 
ska få gå därifrån och fortsätta med vad det höll 
på med innan. Förlåtelsen blir ritualiserad och 
obligatorisk på ett sätt som hotar att göra den 
mekaniserad och betydelselös.

Även i kyrkan finns förlåtelsen i en ritualiserad 
variant, i form av gudstjänstens syndabekännelse 
och avlösning. Detta är både en påminnelse för 
oss att be Gud om förlåtelse och ett verktyg som 
kan hjälpa oss med hur vi kan göra det. Sam-
tidigt finns även här en risk att det ritualiserade 

blir mekaniserat, att det blir ett sätt att snabbt 
och enkelt kunna räkna bort den senaste tidens 
synder. Därför är det bra att påminna sig själv 
om att såväl en bekännelse som en bön om förlåt-
else ska komma från hjärtat, i uppriktig ånger, 
med en avsikt att förbättra sig. Vidare är förlåt-
elsen en ofattbart stor gåva från Gud. Om detta 
får vi påminna oss själva och varandra. Särskilt 
nu inför påsk, då vi ju firar att Jesus dog och upp-
stod för att vi genom honom ska bli förlåtna och 
få evigt liv.

Dessutom behöver vi, precis som barnen på 
mitt jobb, öva på att i uppriktighet både be om 
och ge förlåtelse till våra medmänniskor. För pre-
cis som ett “förlåt” följt av “jag förlåter dig” ofta 
utgör slutet på en konfliktlösning och därmed sig-
nalerar att barnen är fria att gå, så är förlåtelsen 
något som befriar förövaren såväl som offret. Låt 
oss därför ge vidare vad Jesus givit oss: förlåtelse.

REBECKA WAGERSTEN

Distribution: Postnord

Omslagsbild: David Lundin och Sura Jamil Hanna,  
CAPNI,  på klostret Mar Matti norr om Mosul.

Övriga bilder: Unsplash, Ikon
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Då kom Petrus fram till honom och sade: 
»Herre, hur många gånger skall min broder 
kunna göra orätt mot mig och ändå få för-
låtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« 

Jesus svarade: »Jag säger dig: inte sju gånger 
utan sjuttiosju gånger.

MATTEUSEVANGELIET 18:21-22
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David och Mika, EFS-praktikanter, besöker en familj i en yazidisk  
bosättning tillsammans med några socialarbetare. 
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Att vända andra kinden till, gäller det även när 
man blir diskriminerad och förföljd? Fyra må-
nader i Irak och många personliga möten fick 
studenten David Lundin att reflektera över för-
låtelse, migration och människors svåra livsval.  

David Lundin, 24, är uppvuxen i Buråskyrkan. Just nu 
pluggar han i Lund och är snart färdig med sin master 
i statsvetenskap. Mellanöstern har länge intresserat 
honom.  

– Jag är fascinerad av komplexiteten i de politiska 
frågorna där, och har följt medias bevakning. Man 
förstår att ”det händer saker där”. 

David ville gärna bo en period i Mellanöstern och 
när han såg en affisch där EFS sökte stipendiater, 
bland annat till Irak, sökte han direkt och blev anta-
gen. Efter fördröjningar på grund av pandemin kom 
han i höstas till Duhok i norra Irak, den kurdiska 
delen av landet.  

– Den delen betraktas av UD som mer ”safe”, förkla-
rar David. Många hjälporganisationer har kontor där 
och många flyktingar har kommit dit. De kom efter 

krigen på 1980- och 90-talen, under oroligheterna 
efter USA:s invasion 2003 och nu på flykt från IS.

David och en annan stipendiat praktiserade hos 
CAPNI, en irakisk kristen organisation. De stöttar 
främst yazidier, assyrier och andra utsatta grupper. De 
arbetar för mänskliga rättigheter, bland annat genom 
att utbilda aktivister, genom påverkan och religions-
dialog. CAPNI har valt att främst stötta de människor 
som bor i tillfälliga bosättningar i området. För många 
har den perioden varat länge.

MÅNGA LIVSÖDEN 
– Jag mötte yazidier som väntar på flytten tillbaka, 
som de gjort i kanske sju år. De kämpar för mat för 
dagen, mot sjukdom, psykisk ohälsa och ekonomiska 
problem. Många ser ingen utväg och kommer att få 
vänta i massvis av år till. Det bryter ned människor. 

– Jag fick även kurdiska vänner, ganska välbeställda, 
som överväger att emigrera. De har lång universitets-
utbildning, men får ändå inga jobb. Ingen tror att det 
kan bli bättre. Det dränerar människor på energi att 
vilja stanna men inte tro att det kan bli bättre. 

David i Irak - ödmjukhet 
inför svåra livsval
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David har blivit mer ödmjuk inför migranters situation.
– Det är en sak att veta hur läget i landet är, på 

papperet. Något helt annat att möta människor av 
kött och blod. Man blir ödmjuk. Irak behöver unga 
som stannar, men vi måste förstå deras personliga 
situation. 

Hur ser människor på förlåtelse, efter allt de utsatts för? 
– Det där är klurigt. Kanske beror det lite på hur de-
ras tro ser ut. Det finns människor som är kulturkristna, 
mer som en etnisk tillhörighet, och de som är varmt 
troende. Någon säger ”Jag har absolut förlåtit, som 
Jesus har gjort för mig. IS och de som tvingar mig att 
fly vet inte vad de gör.”

Andra är trötta på att höra att ”kristna är så 
snälla”, trötta på att uppfattas som en maktlös grupp 
helt utan möjlighet att påverka.  

David berättar om Ashuraya, som vuxit upp i den 
traditionella kyrkan, Österns 

assyriska kyrka, men nu 
sökt sig till mer evange-

likala sammanhang 
för att få veta mer om 
Jesus. Han säger:

– Jesus är bra, men 
jag kan inte förstå hans 
ord om att vända andra 

kinden till, hur kan man 
tänka så? 

David kan förstå hans fråga. 
– I deras kultur är heder viktigt och de har en his-

toria präglad av krig. Att vända andra kinden till kan 
verka både radikalt och dumdristigt. Det är reflektion-
er vi inte behöver göra i Sverige på samma sätt.

– Jag är uppvuxen med att det är viktigt att förlåta, 
att vända andra kinden till, som det står i bibeln. Det 
har man alltid hört i kyrkan och tagit för givet. 

HAR FUNDERAT MYCKET
– Hur hade jag själv gjort om jag vore förföljd eller 
systematiskt diskriminerad? Skulle jag ha stannat eller 
flytt till Europa?

Hans organisation, CAPNI, vill ge hopp åt dem 
som väljer att stanna.

David är hemma igen, han känner att han fått mer-
smak på internationellt utvecklingsarbete, men också 
insyn i dess utmaningar och svårigheter. Han känner 
större ödmjukhet inför tanken på att bo i ett annat 
land.

– Även om man talar engelska är man språkligt 
utanför tills man lärt sig det lokala språket. Dessutom 
är man beroende av andra på ett sätt man inte är 
van vid, som fri och flexibel svensk student. Man är 
beroende socialt, utan kunskap om hur allt fungerar, 
kan behöva skjuts för att ta sig runt och så vidare.   

ANDRA ERFARENHETER OCH REFERENSRAMAR
– Te- och cafékulturen till exempel, är djupt rotad och 
väldigt viktig, men på restaurangerna på stan syns en-
bart män. Frågade vi tjejerna på kontoret om de ville 
följa med så hade de artiga ursäkter. Å andra sidan 
finns en otrolig gästfrihet. Det är en plikt att bjuda på 
mat och man bjuder spontant in både vänner, vänners 
vänner och familj. Och som gäst får man inte hjälpa till.  

David slogs också av alla kors man ser i den här 
delen av landet, om man umgås med folk från de 

Det är en sak att veta hur 
läget i landet är, på papperet. 

Något helt annat att möta människor 
av kött och blod.
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kristna grupperna, syrianer, kaldéer eller assyrier. I de 
assyriska byarna ser man kors på taken, i Duhok finns 
det en stor kaldeisk kyrka centralt belägen och alla 
kristna har kors i sina bilar.  

– Det är ren stolthet att visa upp korset, inget man 
vill dölja. Det är både etniskt och religiöst, en stolthet 
över sin tro, sitt arv och sin historia. Att tillhöra Jesus, 
trots all förföljelse, spelar in i den identitet man försök-
er bevara. 

TEXT: CECILIA SUNDSTRÖM
FOTO: PRIVAT

BARNRYTMIK
Rytmik, fika och lek för 
bebisar, barn och familj. 
Ingen anmälan. 

@Barnverksamheten i 
Johannebergskyrkan

@Johanneberget

Måndag och torsdag 
Johannebergskyrkan

BIBELSAMTAL 65+
Vi delar Guds ord, Timothy 
De Bernardi. Gemenskap 
med fika, 20 kr. Ej 14 april.

Torsdag kl 13.30-15.30  
Buråskyrkan

CAFÉ JOHANNEBERG
Lunchmusik kl 12, därefter 
öppnar caféet. Kaffe/te med 
något gott, 20 kr.

Tisdagar kl 12.45-14  
Johannebergskyrkan

Kors på taken är vanliga. Det finns en stolthet  
över tron, arvet och historien.

ALPHAKURS ONLINE
Utforska kristen tro med 
andra studenter. Vi ser film, 
äter lunch och samtalar över 
Zoom. www.alphasverige.se

Frågor/anmälan:  
Mats Enander 073-773 86 71   
Start 19 april. 

Tisdagar kl 12-13

Mer info om vår verksamhet: 
svenskakyrkan.se/johannebergFotnot: EFS är en missions- och lekmannarörelse inom Svenska kyrkan.
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åsken handlar om förlåtelse, försoning och liv. 
Men vad är förlåtelse? Vi är säkert många som 
har minnen från vår barndom, att vi tvingades 
att be om förlåtelse. Det var nästan som ett 

skamstraff. När man hade gjort något dumt, var man 
tvungen att gå till den drabbade och förödmjuka sig. 
Sedan var de vuxna nöjda. Denna procedur skapade 
inte någon positiv bild av vad förlåtelse är. Jag tror det 
är så många upplever även syndabekännelsen i guds-
tjänsten – som tvång och förnedring.

Problemet är i och för sig inte att vi lär våra barn 
att be om förlåtelse. Problemet är att vi alltför sällan går 
vidare därifrån och lär dem vad förlåtelse är! Förlåtelse 
är inte alls en förnedringsakt. Tvärtom! Förlåtelse är 
att släppa sin kritik och sina anklagelser mot någon. 
Förlåtelse är att släppa sin irritation och indignation. 
Förlåtelse är att lägga en oförrätt bakom sig. Förlåtelse 
är inte att säga att det inte gjorde något, för det gjorde 
det ju. Annars behöver man inte förlåta. Men förlåtelse 
är att aldrig mer ta upp oförrätten i anklagande ton, 
inte ens när man är arg.

Det är detta vi skulle lära våra barn, låta dem få en 
upplevelse av att agget släpps, oförrätten läggs bakom 
och vi går vidare tillsammans. Detta skulle vi lära våra 
barn, genom att själva vara rollmodeller och låta dem 
få erfara vår förlåtelse. Om de först får en erfarenhet 
av förlåtelse, blir det sedan betydligt lättare att också 
be om förlåtelse. Men framför allt blir det lättare att 

förstå vad Guds förlåtelse innebär, att det onda vi gjort 
får bli glömt och lagt bakom av Gud.

Ett annat problem är att vi alltför sällan går vid-
are och hjälper våra barn att reda ut problemen och 
komma överens. När vi tvingar våra barn att be om 
förlåtelse, blir det alltför ofta istället ett sätt att sopa 
saker under mattan. Men det viktiga är ju hur man 
löser konflikterna och hur man kan göra istället, för 
att de inte skall upprepas. Så är det också med Guds 
förlåtelse. Guds förlåtelse innebär inte att Gud sopar 
våra synder under matta och att vi sedan kan fortsätta 
som vanligt. Det är tyvärr många som uppfattar kyr-
kans lära om förlåtelse så. Men förlåtelsen är tvärtom 
början på att göra på ett nytt sätt. Gud vill lära oss 
nya sätt att bemöta varandra, att komma överens, att 
lösa konflikter. Detta kallas helgelse. Förlåtelsen är inte 
slutet på det kristna livet, utan början.

Förlåtelse och försoning leder till liv. Oförsonlighet 
och bitterhet leder till död. Vi ser det i liten skala i 
familj och bland vänner. Vi ser det i större skala i 
världshändelserna. I kosmisk skala ser vi det i påskens 
händelser, när Jesus dog för att vi skulle kunna bli för-
låtna av Gud, och genom sin uppståndelse banade väg 
till livet. Gud vill förlåta det vi gjort fel. Den Helige 
Ande vill visa vägen till nya förhållningssätt och värma 
våra hjärtan. Då är vi på väg till livet.

GUNNAR  PERSSON

Trons ABC
Förlåtelse – början på något nytt

P
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VANDRINGSGUDSTJÄNST
Emmausgudstjänst ihop med Vasa församling.  
En vandring genom två församlingar, tillsammans 
med den Uppståndne. Mattias Sundkvist,  
Tore Bennshagen.

Annandag påsk 18 april

Inleds i Buråskyrkan kl 10  
och fortsätter med högmässa  
i Vasakyrkan kl 11

PÅSKVANDRING
Med reflektioner i ord och bild. Mer info inom 
kort: Håll utkik på webb och Facebook! 

Fira påsk!
Stilla veckan och påskhelgen är ett drama. Kom med och se själv! Lev dig in i skiftningarna,  
allra tydligast i påskhelgens förtätade dagar och gudstjänster.

BURÅSKYRKAN
Palmsöndag 10 april kl 10 
HÖGMÄSSA. Mattias Sundkvist. Söndagsskola.

Skärtorsdag 14 april kl 18 
MÄSSA. Timothy De Bernardi, Mats Enander.

Långfredag 15 april kl 10 
GUDSTJÄNST. Timothy De Bernardi.

Påskdagen 17 april kl 10 
MÄSSA. Timothy De Bernardi. Söndagsskola.

JOHANNEBERGSKYRKAN
Palmsöndag 10 april kl 11 
HÖGMÄSSA. Niclas Bergenheim, Vox Johannae.

Måndag 11 april kl 19 
PASSIONSGUDSTJÄNST. Mattias Sundkvist, 
Sofia Johanssons kammarkör.

Tisdag 12 april kl 19 
PASSIONSGUDSTJÄNST. Mats Enander, 
Jubilatekören.

Onsdag 13 april kl 19 
PASSIONSGUDSTJÄNST. Niclas Bergenheim, 
Vox Johannae.

Skärtorsdag 14 april kl 19 
HÖGMÄSSA. Med fottvagning. Niclas Bergenheim,  
Mattias Sundkvist, Göran Allvar.

Långfredag 15 april kl 11 
GUDSTJÄNST. Niclas Bergenheim, Jubilatekören.

Påskafton 16 april kl 23 
PÅSKNATTSMÄSSA. Mats Enander, Göran Allvar.

Påskdagen 17 april kl 11 
FESTLIG HÖGMÄSSA. Niclas Bergenheim.
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Kontakta oss
Johannebergs församling 
Walleriusgatan 1

www.svenskakyrkan.se/johanneberg

031-731 61 30 (gemensam växel) 
johanneberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Bokning av dop, vigsel, begravning
Tel: 031-731 66 00

gbg.bokning.centrum@svenskakyrkan.se

Präster
Församlingsherde Mattias Sundkvist 
031-731 86 35 
mattias.sundkvist@svenskakyrkan.se

Niclas Bergenheim 
031-731 86 45
niclas.bergenheim@svenskakyrkan.se

Timothy De Bernardi 
031-731 86 58 
timothy.debernardi@svenskakyrkan.se

Mats Enander 
073-773 86 71 
mats.enander@svenskakyrkan.se

Diakoner
Maria Hanner 
031-731 86 48
maria.hanner@svenskakyrkan.se

Ann Åkesson 
Tjänstledig

Daniel Brorsson
031-731 86 47
daniel.brorsson@svenskakyrkan.se

ENGLISH CATHEDRAL CLASSICS
Lyssna till engelska körklassiker och var med och sjung i festliga sättningar av psalmer 
tillsammans med kör, orgel och brass. Johannebergs Oratoriekör, brasskvintett, 
Samuel Eriksson, orgel. Jan K Delemark, dirigent.

Söndag 8 maj kl 18 
Johannebergskyrkan

VÅRKONSERT: DOFTA, VIT SYRÉN
Musik från då och nu i pingstens ljuva tid med klassiska teman som vår, försommar, 
blommor, kärlek, morgon och afton. Vokalensemblen Vox Johannae. Musik och text 
av Karin Boye, David Wikander, Ildebrando Pizzetti, Thomas Morley och andra.

Söndag 29 maj kl 18 
Johannebergskyrkan



N u och då hävdas att vi i Sverige är freds-
skadade. I en artikel pekade journalisten 
på Sveriges hantering av pandemin och 
menade att myndigheters naiva antagande 

om befolkningens tillit var ett belägg för att Sverige 
är fredsskadat. Sverige är förvisso det land i världen 
som haft fred längst. Inte sedan 1814 har Sverige 
varit i krig med något annat land, och då faktiskt 
mot Norge.

Ordet ”fredsskadad” är givetvis en lek med ett 
begrepp som står för dess motsats – krigsskadad. 
Såväl historia som nutid bjuder på förfärliga ex-
empel på människors lidande under krig. I höstas 
skrev Svenska Dagbladet om hur 20 amerikanska 
krigsveteraner varje dag (!) tar sitt liv, ofattbara  
114 000 personer sedan krigen i Afghanistan och 
Irak inleddes för ca 20 år sedan. I skrivande stund 
har jag precis läst reportage om människor i Ukrai-
na som faller offer i något som föreföll otänkbart 
för bara ett par år sedan – ett krig mellan två stater 
i Europa. När man tänker på det oerhörda lidande 
som gömmer sig bakom ordet ”krigsskadad” förstår 
man att den fredsskada vi i Sverige eventuellt åsam-
kats i själva verket är ett privilegium.

David Lundin intervjuas i detta nummer av ”&”. 
Han berättar om mötet med människor i irakiska 
Kurdistan, människor som har en förstahands-
upplevelse av krigets fasor. Finns där en väg till 
försoning, och vilken roll spelar i så fall förlåtelse? 
Hämnd ses alltför ofta som ett mer attraktivt alter-
nativ än att vända andra kinden till.

Jesus sa: ”Sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32). 
Sanning är förutsättningen för förlåtelse. Sanning 
och förlåtelse – försoningens två första led. Det 
tredje ledet som tar försoningen i mål, är straff.  
I kristen tro erbjuds en människa hela försonings-
processen. Sanningen som är skoningslös, förlåtel-
sen som upprättar och straffet som Jesus Kristus 
frivilligt tar på sig.

Välkommen till våra kyrkor i påsk, den högtid 
som mer än någon annan får försoningens 
beståndsdelar att falla på plats.

Påsken får delarna  
att falla på plats

MATTIAS SUNDKVIST, PRÄST
Församlingsherde

031-731 86 35 
mattias.sundkvist@svenskakyrkan.se


