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Jag känner livet i mig!
ntligen! Sommaren är här med sol och 
värme och med lättade restriktioner 
efter denna långa tid av begränsningar.

Varje år när luften fylls av syrenens doft och 
den första svalan svischar förbi på en klarblå 
himmel så fylls jag av en sådan tacksamhet. En 
tacksamhet till livet och till Gud som är livets 
källa!

Och jag säger som Astrid Lindgrens Madicken: 
Jag känner livet i mig! Kanske är den känslan 
starkare än vanligt nu efter en lång och kämpig 
tid för oss alla?

I mitt arbete som diakon i församlingen mö-
ter jag många församlingsbor som kanske inte 
kallar sig kristna eller religiösa, men de kan 
absolut kalla sig andliga. Kanske du är en av 
dem? Ännu fler skulle kunna berätta om and-
liga upplevelser som har berört dem i livet. Inte 
sällan är dessa upplevelser kopplade till natu-
ren. Den vackra solnedgången kanske gav en 
djupare känsla av tacksamhet eller så var det 
den tunga vandringen i fjällen som plötsligt gav 

en aning om att Någon kanske är närvarande i 
livets svåra stunder. Vad bär du på för upplevel-
ser då tillvaron har fått en ny dimension?

Det är ingen slump att vi i kyrkan talar om 
den helige Ande just i dessa försommartider. 
Att Gud sände sin Ande på pingsten, för att vi 
skulle få hjälp att närma oss en tro, just när det 
finns som mest att fascineras över och tacka för 
i naturen. Guds Ande fanns med redan i skapel-
sens morgon och Gud är genom samme Ande 
nära oss varje stund.

Men kanske känns det, trots det strålande  
sommarvädret, ändå ensamt, mörkt och kallt 
inom oss? För många av oss har pandemitiden 
inneburit svåra sorger och förluster, och det är 
långt ifrån bra än. Guds Ande vill blåsa in hop-
pet om nytt liv i oss! Han som är både hjälpare 
och tröstare viskar att Han är nära och påmin-
ner oss om Jesu sista ord till sina lärjungar: 
”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. 
(Matt. 28:20)

MARIA HANNER

Ä
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Herren, det är Anden, och där  
Herrens ande är, där är frihet.       

                    2 Korinthierbrevet 3:17

Foto: rawpixel.com/www.freepik.com
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Det måste finnas något mer.

Med den övertygelsen började Adam att söka 
bland olika religioner och filosofier.

Svaret fann han där han minst hade anat.

Att födas, växa upp, gå i skola, göra karriär, bilda 
familj, bli pensionär och sedan dö. 

Är det allt? Nej, Adam Davéus hade tidigt känslan 
att det måste finnas något mer, att det borde finns fler 
dimensioner av livet. Hans idrottsintresse med fotboll 
och ishockey, hans familj och vänner, det var gott men 
inte tillräckligt.

- Det var i gymnasiet som jag började tänka att det 
är orimligt om det inte finns något mer, då känns allt 
helt meningslöst. Ska man bara leva för att fylla tiden? 
säger han.

Han sökte svar i nyandlighet, i österländsk religion och 
i meditation. Att vända sig till kyrkan var inte aktuellt, 
kristendomen såg han som en död religion.

- Jag trodde inte folk gick i kyrkan längre och jag 
kände inte någon kristen, säger han.

Men även om han lärde sig mycket så stillades inte 
hans oro. Känslan av meningslöshet kunde fortfarande 
drabba honom. 

Han vände sig därför till det som kallas lagen om 
attraktion. Även om det inte är en kristen filosofi så 
används vissa bibelord. Adam tog till sig ett citat som 
han då inte ens visste kom från Bibeln: ”Be, så skall ni 
få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öpp-
nas.”

En sommarnatt mötte han en man vid en 

spårvagnshållplats. Mannen frågade om han bett till 
Herren, och Adam visste inte riktigt vad han skulle 
svara, men anade att mannen syftade på den kristne 
guden. När mannen citerade samma bibelcitat som 
Adam hade i sitt telefonskal så träffade det honom i 
hjärtat.

- Mannen sa att jag kunde se det som jag ville, som ett 
tecken, säger Adam.

En kort tid därefter mötte han kristna på stan som 
berättade om sin tro. Det blev ett långt samtal och till 
sist frågade en kille om han fick be för Adam.

- Jag kände en värme på insidan, och jag förstod inte 
vad det var. Han förklarade att det var Guds närvaro, 
säger Adam.

Han var omskakad och fundersam. Vad var det egen-
tligen som hände? Senare följde han med på en guds-
tjänst och blev också där djupt berörd. Men för Adam 
räcker det inte med känslor, han måste också försöka 
förstå kristen tro intellektuellt. Kan den tro som han 
räknade ut från början faktiskt vara sann?

- Jag studerade mycket apologetik (där man förklarar 
och försvarar kristen tro), och jämförde med andra re-
ligioner. Jag utvärderade och kom fram till att kristen 
tro faktiskt står på en stabil grund. Så för mig var det 
båda upplevelsen av Gud och förståelsen av kristen tro 
som hjälpte mig på vägen, säger han.

Idag upplever han en annan frid än tidigare i livet. 
Mycket av det som pressade och stressade honom förut 
har blivit mindre viktigt, han är övertygad om att det 
finns en mening.

- Jag skulle vilja uppmana alla att söka och testa kris-
ten tro. Om den är sann så håller den för att prövas.

Att bulta på dörren
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Adam Davéus bad, sökte och bultade.
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I fem decennier har människor kommit till 
tegelkyrkan i Burås.

Men en fyrfilig motorled satte nästan stopp för 
bygget.

Den 6 juni 1971 invigde biskop Bertil Gärtner 
Buråskyrkan. Att kyrkan ens kom till var resultatet av 
en lång kamp.

När Göteborg växte skapades Göteborgs småkyrkos-
tiftelse, för att nya stadsdelar också skulle få nya kyr-
kor. Kopplat till den stiftelsen bildades Burås kyrko-
stiftelse, som redan 1950 lät uppföra en provisorisk 
träkyrka, bestående av två militärbaracker. 

Tidigt fanns planerna på att ersätta den enkla kyrkan 
med en rejälare byggnad. Stiftelsen fick också en tomt 
tilldelad sig, men i mitten av 1960-talet ville kom-
munen anlägga en motorled genom Burås och arbetet 
avstannade. Först när dessa planer skrinlades kunde 
kyrkan uppföras.

När det inte är pandemi är Buråskyrkan en levande 
mötesplats som samlar människor från hela Göteborg.  

 

Buråskyrkan fyller 50 år

Här kunde det blivit motorled istället för kyrka.. Den gamla Buråskyrkan vid Framnäsgatan.

Biskop Bertil Gärtner under invigningen.
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Kaffe på kyrkbacken

Vid vackert väder och pigg personal så kommer vi 
ut med kaffe och kaka i vårt lådcykelcafé utanför 
kyrkporten i Johanneberg. 

Vi träffas oftast tisdag och torsdag kl. 13-14.30 för 
en kopp kaffe och en pratstund i solen.

Mottagning öppnar efter sommaren
Diakonimottagningen är för tillfället stängd, men 
öppnar efter sommaren. Men det går bra att kon-
takta våra diakoner för samtal via telefon.

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

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

Buråskyrkan fyller 50 år

En enkel jubileumsgudstjänst firades den 6 juni.

Kyrktornet uppförs.
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I författaren Karl Ove Knausgårds senaste roman  
Morgonstjärnan visas hur oförutsägbart livet 
är. Där möter människorna oväntat en uppåtsti-
gande stjärna, en händelse som fyller somliga med 

lycka och andra med oro. För alla är det en stjärna 
som väcker förundran.

Ibland liknas Jesus vid en morgonstjärna. Precis som i 
Knausgårds roman är han någon som kan skapa frågor 
och tankar.

Alphakursen är kanske det bästa sättet att ta sig an 
alla frågor som dyker upp. Alpha startade i London 
1989 som en kurs för de som inte kände sig 
hemma i kyrkan. Prästen Nicky Gumbel, tidig-
are advokat, utformade en kurs om grunderna i 
kristen tro som snart blev en succé. 

Idag har närmare 30 miljoner över hela världen gått 
en alphakurs. I Sverige var det förra året drygt 14 000 
personer som deltog. 

Vad är det då som får oss att växa som människor, 
som får oss att söka svar? 

När jag just nu blickar ut över prakten i Guds försom-

marnatur kan jag inte annat än förundras. Blommor 
och blad är en gåva som vi får njuta av. De har alla sitt 
ursprung i ett frö. 

Ska vi då inte låta de frön som Gud sår i varje männi-
ska få växa så vi kan se hur fantastisk varje människa 
är skapad till Guds avbild? För att det ska ske behöver 
vi svar på allt det som likt ogräs och sly försöker 
skymma och ta död på det vi fått som gåva.

Alla alphakurser har samma upplägg. Vid varje tillfälle 
samlas man för en god måltid, ett viktigt föredrag och 
ett intressant samtal. Vi närmar oss Jesus och livets 

stora frågor med våra egna erfarenheter som 
utgångspunkt. Inga förkunskaper behövs och 
kursen riktar sig till ung som gammal, student 
som pensionär, alla behöver vi svar.

Välkommen att vara med. Kanske kan den goda mor-
gonstjärnan stiga upp i ditt liv också.

Vi startar nästa kurs 31 augusti kl. 19 i Johanneberg-
skyrkan. 

Anmälan till: mats.enander@svenskakyrkan.se

MATS ENANDER

Foto: kjpargeter/www.freepik.com

En stjärna som väcker frågor
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Att Gud Fadern har skapat världen, och att 
Sonen, Jesus Kristus, dött för våra synder, 
det vet många. Men vad gör den helige 
Ande?

Till att börja med är den helige Ande Gud, på samma 
sätt som Fadern och Sonen. Han är allsmäktig, al-
lestädes närvarande, evig och allvetande, på samma 
sätt som Fadern och Sonen. Han är, tillsammans med 
Fadern och Sonen, universums mäktigaste person.

Poängen med den helige Ande är därför framför allt 
just att Han är Gud. Att lära känna den helige Ande, 
är att lära känna Gud. På samma sätt som, att lära 
känna Jesus, är att lära känna Gud. Den helige Ande 
är Guds främsta sätt att vara närvarande hos oss efter 
Jesu tid på jorden.

Den helige Ande kallas av Jesus för Hjälparen (Joh 
14:16 ff). Och det Anden vill hjälpa oss med är framför 
allt just att lära känna Gud och att leva i en allt när-
mare gemenskap med Honom:

— Den helige Ande ger oss kunskap om Gud. Jesus sa: 
"Men när Han kommer, sanningens Ande, då ska Han 
leda er in i hela sanningen." (Joh 16:13) Detta sade 

Jesus i särskilt mening till sina apostlar. De fick av An-
den hjälp att, utifrån Gamla testamentets profetior och 
Jesu ord, förstå innebörden av Jesu död och uppstån-
delse, så att de kunde skriva ner det i Nya testamentet. 
Men Jesus sade det även till oss: Anden vill hjälpa oss 
att förstå Bibeln.

— Det som skiljer oss från Gud, är att vi misstror Gud 
och bryter mot Hans vilja. Jesus dog för att försona 
detta. Den helige Ande vill förändra vårt sinnelag, så 
att vi vågar lita på Gud och vill och bättre förmår följa 
Hans vilja. Profeten Hesekiel skriver: "Jag ska ge dem 
ett och samma hjärta, och en ny ande ska jag lägga i 
deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp 
och ge dem ett hjärta av kött, för att de ska vandra 
efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. 
De ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud." 
(Hes 11:19-20)

Vad den Helige Ande vill hjälpa oss med, är alltså att 
föra oss in i gemenskap med Gud, genom kunskap, tro 
och ett förnyat liv.

GUNNAR  PERSSON

Trons ABC
Den helige Ande

Foto: kjpargeter/www.freepik.com
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Den blomstertid nu kommer

med lust och fägring stor:

du nalkas, ljuva sommar,

då gräs och gröda gror.

Med blid och livlig värma

till allt som varit dött,

sig solens strålar närma,

och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar

och åkerns ädla säd,

de rika örtesängar

och lundens gröna träd,

de skola oss påminna

Guds godhets rikedom,

att vi den nåd besinna,

som räcker året om.

Man hörer fåglar sjunga

med mångahanda ljud,

skall icke då vår tunga

lovsäga Herren Gud?

Min själ, upphöj Guds ära

stäm upp din glädjesång

till den som vill oss nära

och fröjda på en gång.

O Jesus, du oss frälsar,

du är de svagas sköld.

Dig, glädjesol, vi hälsar.

Värm upp vårt sinnes köld.

Giv kärlek åt det hjärta

som ingen kärlek får.

Vänd bort all sorg och smärta,

du vän som allt förmår.

Textförfattare: Israel Kolmodin

Musik: Trad. svensk folkmusik

Den blomstertid nu kommer (psalm 199)
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Kontakta oss
Johannebergs församling 
Walleriusgatan 1

www.svenskakyrkan.se/johanneberg

E-post: johanneberg.forsamling@sven-
skakyrkan.se

Tel: 031-731 61 30 (gemensam växel)

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

E-post: gbg.bokning.centrum@svenskakyr-

kan.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 
031-731 86 68 
ann.akesson@svenskakyrkan.se

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

Gudstjänster
Nu finns det åter möjlighet att delta i gudstjänster 
i Johannebergskyrkan.

Buråskyrkan
Kyrkan är stängd för renovering, men det finns möjlighet att delta i 
zoom-gudstjänst. Se hemsida för mer information. 

Johannebergskyrkan

Under söndagen firas högmässa kl. 11 i kyrkan med högst 50 delta-
gare. Den sänds också på församlingens facebooksida.

Församlingen följer myndigheternas rekommendationer. Därför 
kan förhållandena ändras. På församlingens hemsida finns aktuell 
information.

Den blomstertid nu kommer (psalm 199)

Barnrytmik
Många har saknat Johannebergskyrkans populära barnrytmik. 
Under sommaren kan det bli pop-up-rytmik utanför kyrkan. I 
augusti startar verksamheten igen och förhoppningsvis tillåter  
riktlinjerna då regelbundna samlingar. Följ barnrytmiken på  
sociala medier för uppdateringar. 

Facebook: Barnverksamheten i Johannebergskyrkan
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N är jag skriver dessa rader passerar 
tutande bilar utanför fönstret med stu-
denter hängande ut genom sidorutorna. 
Deras glädje går mig inte förbi, ej heller 

den bjärta kontrasten till mitt eget studentfirande 
för 35 år sedan i norra Västerbotten. Då och där 
var det inte självklart politiskt korrekt att bära 
studentmössa. Vi hängde inte ut genom några 
bilfönster och kördes inte heller runt på några stu-
dentflak. Istället promenerade vi in till Skellefteås 
centrum och köpte en glass i kiosken på torWget.

I min minnesbild saknas de ljudliga glädjeyt-
tringarna. Istället minns jag klasskamraternas 
tårar över att vi nu skulle spridas för vinden. Den 
tanken var för abstrakt för mig, och det hindrade 
mig från att delta i sorgen. Hade jag vetat då att 
jag under de kommande 35 åren bara vid något 
enstaka tillfälle skulle stöta ihop med en eller ett 
par av kamraterna, hade även jag gråtit.

Även om sättet att fira skiljer mitt 19-åriga jag 
från dagens studenter, saknas inte likheter i 
övrigt. Min aningslöshet inför framtiden som stu-
dent 1986 kan nämligen stå som en illustration av 
ett vanligt återkommande drag hos människan.

Hösten 2019 gjorde ekonomiska och politiska 
kommentatorer prognoser med flera års hori-
sont. Ingen räknade med att en pandemi inom 
några månader helt skulle förändra spelreglerna. 
På samma sätt har det varit med många av de 
mest omvälvande händelserna i historien. De var 
otänkbara och svåra att föreställa sig, även strax 
innan de inträffade.

Kanske blir du oroad när du läser dessa ord? I så 
fall vill jag inbjuda dig att utforska och upptäcka 
den skatt som finns i tron på Gud som har ska-
pet världen och som finns till av evighet. När allt 
annat i tillvaron känns osäkert står Han fast vid 
sina löften, som vi får del av i dopets ”fredsför-
bund”. Lyssna till honom:

"Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, 
skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt 
fredsförbund inte vackla, säger han som älskar 
dig, Herren." (Jes 54:10)

Med önskan om en god sommar!

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

Fira student med tårar
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