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Vaccin mot döden
P andemin har fått lära många av oss mer 

om vad längtan är. Längtan efter nära 
och kära. Längtan efter att få resa. Läng-

tan efter att det ska hända något någon 
gång, något som bryter vår tråkiga och 

ensamma vardag. 

Det är nog inte bara jag som längtar mycket efter 
sommaren. Den kommande sommaren framstår 
som extra löftesrik, för inte nog med att den 
lockar med sol, värme och ledighet – många av 
oss hoppas nog ha blivit vaccinerade tills dess. I 
sommar, tänker många av oss, ska jag äntligen få 
umgås obehindrat. Jag ska ta vara på fler tillfäl-
len att träffa nära och kära. 

Kort sagt upplever nog många en längtan efter 
det som tidigare var självklart. Kanske har vi 
insett att dessa självklarheter inte borde ses som 
självklarheter, utan som privlegier, som gåvor. 

Kanske har pandemin även fått vissa att inse att 
de byggt sina liv kring något som inte håller. De 
har kanske mist jobbet, förlorat möjligheten att 
få utöva sina intressen eller sett hur det  

kompisgäng som var mittpunkten i deras sociala 
liv gradvis har lösts upp. För dem har kanske 
pandemin väckt en längtan efter något mer äkta, 
något som håller genom allt. Om du haft denna 
upplevelse uppmanar och utmanar jag dig att 
inte bli kvar i känslan, utan att låta den leda 
någonvart. Våga fråga, våga leta efter svar. 

Precis som många blickar med längtan mot det 
som vi hoppas ska komma efter pandemin, så 
kan vi som är kristna också sätta vårt hopp till 
den evighet som väntar oss vid tidens slut.

Coronavaccinet blir kanske inte framförallt ett 
vaccin mot ett virus, utan ett vaccin mot tristess, 
ensamhet och begränsningar. Det blir bättre när 
vi får krama våra älskade igen. På samma sätt 
kan den himmelska evigheten ses som ett vac-
cin mot döden, men också mot vår synd, sorg 
och alla världens olyckor. Bortom en vardag av 
väntan och restriktioner finns ett löfte att ta fasta 
på, ett löfte om en bättre verklighet. Som en evig 
sommar.

REBECKA WAGERSTEN
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Gud själv skall vara hos 
dem, och han skall torka 
alla tårar från deras 
ögon. Döden skall inte 
finnas mer, och ingen 
sorg och ingen klagan 
och ingen smärta skall 
finnas mer. 
Ty det som en gång var 
är borta.

Uppenbarelseboken 21
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Vad är egentligen himlen?

Prästen Bengt Pleijel var känd för att kunna 
göra det komplicerade förståeligt.

Här beskriver han ett evigt liv som inte tråkar 
ut.

Bibeln använder ibland uttrycket himmelriket och 
ibland Guds rike. Båda betyder Guds herravälde.

Vad är det?

1. Inte en rymdstation

Himmelriket är inte en geografisk plats någonstans 
i universum. Det är inte en rymdstation bland nebu-
losorna. Himmelriket är en beteckning för det tillstånd 
som råder, där Gud härskar. Gud är större än sin ska-

pelse och utanför sin skapelse. Men han håller denna 
skapelse i sin hand. 

Man kan därför säga att himmelriket är:

2. Guds existensform

Vi människor lever i en existensform, där vi bland 
annat inte är beroende av tid och rum. Guds existens-
form är inte begränsad till sådant. Den är osynlig. 
Övervärldslig. Andlig. I Guds existensform finns inga 
avstånd, inga millimetrar och inga killimetrar. Och 
inga klockor och almanackor.

Fröken Ur trivs inte i himmelen.

Människor undrar ibland om det inte kan vara 
långtråkigt i himlen. "Tänk att sitta och spela på 
harpa och titta på Gud i en hel evighet", säger man.

Där ingen gäspar 
på en evighet

Foto: jannoon028/Freepik.com
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På detta kan det svaras:

Långtråkighet finns inte i himlen. Långtråkighet finns 
bara där det finns klockor och almanackor.

Men i himmeln finns ingen tid. Inga minuter. Inga 
sekunder.

Ingen tittar på klockan och gäspar.

Himmelen är som ett ständigt nu.

Vill du veta hur fantastiskt det är att komma till him-
len, bör du ta ett ögonblick i ditt liv då du känner dig 
så där helgenomlycklig. Multiplicera den känslan med 
792 miljarder miljoner.

Om du gör det, får du en liten svag men dock känsla 
av hur fantastiskt det måste vara att leva hos Gud i 
himlen.

Himmel på jordiska
Bibeln talar ofta om himlen. Men när den skall försö-
ka förklara vad himlen är, måste den använda sig av 
bilder.

Himmelriket liknas vid ett stort gästabud, ett kalas. 
(Lukas 14:7)

Himmelriket liknas vid en bröllopsfest. (Matteus 22:2)

Himmelriket liknas vid en stad (Joh Upp 21:2), som är 
fantastiskt vacker med pärleportar och gator av guld. 
(Joh Upp 21:21)

Man använder det roligaste som finns, "kalaset", och 
det finaste som finns, "pärlor och guld", för att skildra 
den himmelska verkligheten. Men ändå känns det som 
om vårt språk var för fattigt. Det är svårt att skildra 
vad himmel är på jordiska.

Vi ser ofta hur Jesus, när han går omkring bland 
människor, tar tag i det han ser och använder det i sin 
förkunnelse. Han ser fiskarna som sköljer nät, kvinnan 
som bakar bröd, bonden som sår.

Och så blir det ofta en påminnelse om Himmelriket. 
Det är med himmelriket som när...

Kan du se på samma sätt?

Himlen - Hur kommer man dit?
Jesus talar rätt mycket om det.

Först verkar det besvärligt och svårt att komma dit.

Han talar om en trång port som man måste igenom för 
att komma dit (Matteus 7:13-14).

Man kan undra varför vår käre himmelske Fader, som 
vill att alla skall bli frälsta, har satt upp en sådan där 
trång port in till sitt rike?

Jag har hittat en glädje i den trånga porten:

Porten är trång därför att det som är stöddigt och 
stort och syndigt och smutsigt och äckligt måste läggas 
ned framför porten. Vill vi ha det med oss fastnar vi i 
porten.

Jesus talar ofta om att vi måste vända om och bli som 
barn. Ty Gud vill bara ha barn i sin himmel. Små barn 
och stora barn, gamla barn och unga barn, lintottiga 
barn och skalliga, skäggiga barn och lenkindade.

Men bara barn! Det är bara barn som kan glädja sig 
över det himmelska kalaset.

Jesus talar mycket om hur man kommer till himlen. Vi 
ska på kommande vandringar peka på vad han säger. 
Bland annat säger han:

Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Johannes 
14:6)

Men till Fadern och hans himmel kommer vi om Jesus 
får ta hand om oss. Därför är det bäst att ta Jesus i 
handen och säga till Honom: Jesus, jag vill va där du 
är.

BENGT PLEIJEL  
(1927-2020)

Texten är hämtad, med tillstånd, från www.bibel-
skolan.com, en sajt där det finns mycket att upptäcka.
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Himlen är festen som inte tar slut.

Så tänker Elisabet Josefsson om livet efter 
döden.

Elisabet Josefsson minns festerna när hon var barn. 
De var så roliga, men också så tröttande. När hon 
var på väg att somna på en matta eller i ett hörn så 
visste hon att föräldrarna snart skulle säga att det var 
dags att åka hem, fastän hon egentligen ville stanna.

— Så tänker jag mig himlen som en fest som inte tar 
slut, där man aldrig åker hem, säger hon.

Trygg med att något gott väntar
Kristen tro handlar om livet här och nu, om förlå-
telse och upprättelse som människa på jorden. Men 
Jesus är också tydlig med att döden inte är slutet. 
Han öppnar vägen till ett liv med honom för alltid. 
Hur det livet sedan gestaltar sig finns olika åsikter 
om, även bland kristna. Elisabet tycker det kan vara 
svårt att få alla bilder i Bibeln att riktigt passa ihop.

— Jesu liknelser om himlen verkar inte alltid stämma 
överens med varandra. Ändå får man ta till sig dem, 
säger hon.

Elisabet är ändå trygg med att det är något gott som 
väntar.

— Jag tänker mig att det är en fantastisk plats efter-
som Gud bara har gjort det bästa möjliga vid kon-
struktionen av himlen. Jag tänker att alla som är där 

Kalaset som väntar

Elisabet Josefsson.
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är precis som de är menade att vara, säger hon.

Mer än en förhoppning
För Elisabet är hoppet om ett liv efter döden viktigt. 
Hon ser det inte som en allmän, vag förhoppning, det 
är något mer än så eftersom Gud utlovar det i Bibeln. 

— Det är jätteviktigt, för då finns hopp om att 
träffa de som har dött. Döden blir inte en slutpunkt. 
Men det innebär också att man får leva med Jesus i 
evighet.

Hon har också läst vittnesbörd från människor som 
berättat att de besökt och upplevt himlen.

— Många av de vittnesbörden är fantastiska, jag 
tänker att det går inte att tänka ut något så fantas-
tiskt själv, säger hon.

Visioner av himlen
Elisabet känner också personer som fått visioner eller 
syner av himlen. En vän fick ett tecken på att en nyss 
avliden närstående var i himlen.

— Jag tänker att det borde varit en otrolig tröst, 
säger hon.

Samtidigt som himlen är öppen för alla människor så 
tror hon inte att någon kan tvingas in där. 

— Jag tänker att den frågan till syvende och sist en-
bart berör Gud och den enskilda människan.

JONATAN SVERKER

Kalaset som väntar
Så här får du kontakt med en 
diakon under coronapandemin

Församlingens diakonimottagning är för tillfället 
stängd på grund av rådande restriktioner.

Det går bra att kontakta våra diakoner per telefon el-
ler mail för rådgivning, stöd eller för att boka tid för 
möte. 

Maria Hanner 
070-334 86 44
maria.hanner@svenskakyrkan.se

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

Det går också bra att ringa vår stödtelefon för hjälp 
med matinköp: 031-731 86 76  
(telefontid kl. 10–11, måndag och tisdag)

Buråskyrkan är stängd
Under våren genomförs en omfattande renovering av 
Buråskyrkan. Kyrkan kommer därför att vara stängd 
åtminstone fram till sensommaren, även om re-
striktionerna skulle komma att lättas. Men kyrkans 
personal är fortfarande i tjänst, kontakta dem gärna!
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Det började med stickning i liten skala, som ett 
stöd till Act Svenska kyrkan.

Nu går massor med barn och vuxna i Johan-
neberg runt i Britas sockar.

Det var ett vykort från församlingen med erbjudande 
om stöd under pandemin som skapade den första kon-
takten. Brita, 93 år, ringde upp och fick snart hjälp av 
diakonen Daniel Brorsson att komma ut från lägen-
heten. 

Utanför Johannebergskyrkan träffade hon sedan 
pedagogerna Caroline Hernberger och Anneli Abra-
hamsson. Vid ett tillfälle hade de försäljning till stöd 
för Act Svenska kyrkan. 

— Jag tittade runt när de hade försäljning och undrade 
om de hade något garn, säger Brita.

Så började ett samtal om sockar och stickning. Sedan 
fick hon frågan om hon ville hjälpa barnrytmiken att 
samla in pengar till välgörande ändamål.

— Nu har vi fått fler än 200 par av Brita. Det är helt 
fantastiskt, säger Caroline.

— Det är ju roligt att pengarna går till välgörande 
ändamål i kyrkan, säger Britta.

Eftersom Britas knän är lite dåliga så sitter hon ofta 
ner. Därför har hon tid att sticka.

— För mig är det avkopplande. Ibland tittar jag på tv 
samtidigt, säger hon.

För Brita är det viktigt att alla ska ha råd att köpa  
raggsockorna. Därför kostar de bara 30 kronor för 

barn och 50 kronor för vuxna.

— Det är bra att de gör nytta så att små barn slipper 
frysa om fötterna, säger hon.

Caroline berättar att sockorna blivit populära, de får 
till och med beställningar på speciella storlekar. Sedan 
kommer sockorna i alla möjliga färger, det beror på 
vilka garner som finns att köpa billigt för tillfället. 
Barnrytmiken kommer att ha sockförsäljning inför 
påsken. 

Håll utkik på: www.facebook.com/johanneberget

Hon har stickat 
200 par till kyrkan

Brita, 93 år, tillsammans med Caroline Hernberger.
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De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem 
tillsammans med honom. När de kom till den plats 
som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytar-
na, den ene till höger och den andre till vänster.

Jesus sade: »Fader, förlåt dem, de vet inte vad de 
gör.« De delade upp hans kläder och kastade lott om 
dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna 
hånade honom och sade: »Andra har han hjälpt, nu 
får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den 
utvalde.« 

Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick 
fram och räckte honom surt vin och sade: »Om du är 
judarnas kung, så hjälp dig själv.« Det fanns också ett 

anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung.

Den ene av förbrytarna som hängde där smädade 
honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig 
själv och oss.« Men då tillrättavisade honom den 
andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått 
samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi 
har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« 

Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer 
med ditt rike.« 

Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara 
med mig i paradiset.«

Lukasevangeliet 23

Jesus och rövaren på korset
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ad händer när vi dör? 

Det är en fråga människan funderat över 
genom historien. De vanligaste förslagen är: 

1. Själen lever vidare i en andlig värld, exempelvis pla-
tonism, gnosticism. 

2. Själen återföds i en ny varelse på jorden, exempelvis 
hinduism, buddhism, new age. 

3. Människan upphör att existera, exempelvis ateism, 
materialism. 

4. Själen överlever döden och återförenas på yttersta 
dagen med kroppen som återuppstår, exempelvis i 
kristendom.

Vilka skäl finns det för att tro något av detta? Man 
har försökt att studera nära döden-upplevelser, vilka 
skulle kunna tala för att själen på något sätt överlever 
döden. Man har också försökt studera minnen från ti-
digare liv, vilket skulle kunna tala för återfödelse. Om 
återfördelsen är sann är det dock märkligt att vi inte 
har fler minnen från tidigare liv. 

De som argumenterar för att vi upphör att existera, 
gör det ofta utifrån vetenskapliga argument om att det 

inte finns tillräckliga observationer för att dra någon 
annan slutsats. Detta är dock inget argument för att 
vi upphör att existera, utan bara för att vi inte vet vad 
som händer efter döden.

Kristendomens främsta argument är att vi har ob-
serverat en uppståndelse - Jesu uppståndelse. Jesus är 
den förste som uppstått. På korset besegrade han synd 
och död, och visade det genom att sedan uppstå. På 
detta sätt beredde han vägen för oss, för att vi också 
ska kunna uppstå på samma sätt som han. Han vill 
rädda både vår själ och kropp.

De samlade vittnesbörden i Bibeln om Jesu uppstån-
delse och om mötena med honom efter hans död, är 
därför centrala. Vittnesbörden har karaktären av att 
vara just ögonvittnesskildringar. De är direkta, över-
raskade, förvånade. De är inte tillrättalagda utan är 
tvärtom ibland svåra att jämka samman - det verkar 
som om de varit så värdefulla att författarna försökt 
bevara dem så ursprungliga som möjligt.

Är de trovärdiga? Läs gärna Bibeln och bedöm själv. 
Du kan läsa Matteusevangeliet kap. 28, Markusevan-
geliet kap. 16, Lukasevangeliet kap. 24 och Johannes- 
evangeliet kap. 20-21.

GUNNAR  PERSSON

Trons ABC
Evigt liv

V
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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

Eller kontakta någon av församlingens 

präster.

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
Under påsken kommer gudstjänster att sändas på  
församlingens sociala medier. Se församlingens 
hemsida för gudstjänsttider.

BURÅSKYRKAN

Buråskyrkan sänder gudstjänster över Zoom. Alla är välkomna att 
delta. Se hemsida för länk.

JOHANNEBERGSKYRKAN

Gudstjänster sänds på Facebook.

www.facebook.com/johanneberg



N är jag växte upp i norra Västerbot-
tens inland och vinternatten var kall, 
stilla och stjärnklar, hände det ibland 
att jag klättrade upp på hustaket 

och satte mig på nocken med ryggen mot skor-
stenen. Där, ovanför det sparsamma gatljuset, 
fanns ingen ljusförorening och stjärnhimlen var 
ostörd. Mina tankar irrade sig långt bortom 
rymder vida, längre än solar går. Det har inte 
blivit lättare som vuxen, men redan som barn, 
bågnade mina tankar under himlens storhet.

Jag hade hört om kosmonauten Jurij Gaga-
rin som hade varit uppe i himlen. Han hade 
inte mött Gud och kunde därför avfärda hans 
existens. Hans slutsats byggde på en reflektion 
som gick grundare än min och mina kamraters. 
Vi hade nämligen lärt oss från sången vi sjungit 
i barnkören, ”Att inte finna Gud i rymden, är 
som att inte finna bagaren i bullen”.

Den himmel som avses i kristet språkbruk 
syftar ju inte på det som finns utanför jordens 
atmosfär. Himlen är en benämning på det Guds 
rike, där Gud till fullo regerar, där skapelsens 
avsikt är återställd, där ”döden är dödad och 
synden försvunnen” (Psalm 314). Detta Guds 

rike anar vi nu och här. Men den kristne lever i 
ett ständigt ”redan nu, men ännu inte”. Hoppet 
om himlen är hoppet om att en gång få se Guds 
rike i dess fullhet.

När du nästa gång går in genom en kyrkas 
portar ber jag dig att för ett ögonblick ta på dig 
trons glasögon. Då ser du vad som tidigare var 
osynligt. Du ser ditt kliv in på himlens förgård. 
Jordelivets vedermödor ligger bakom dig, men 
du har ännu inte passerat över tröskeln till det 
himmelrike som döljer sig bortom väggen i 
kyrkans kor. I gudstjänstens sång, musik och 
liturgi anas, som ett avlägset eko av, den högtid 
som firas inför Guds tron.

I en stor stad som Göteborg med all dess stad-
sljus, hjälper det föga att klättra upp på hus-
taken i hopp om att få se en ostörd stjärnhim-
mel. Men även för den som bor i Göteborg finns 
alla möjligheter att med trons glasögon se den 
himmel som är Guds rike och som ger hopp och 
sprider ljus över tillvaron.

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

Se på himlen


