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 Sol och vatten i balans 

Jag har alltid älskat att bada, simma och dyka vilket min pappa lärde 

mig tidigt. Uppvuxen i Malmö var det nära till havet så när sommaren 

kom var jag gärna där. Jag lärde mig segla i sjövärnskåren som 15 åring 

och hade sen egen segelbåt under några år. Ja, det finns många an-

knytningarna i mitt liv till vattnet som det självklart är för många andra 

naturligtvis.  

Vänder vi oss till bibeln så finns det 

många ställen som tar upp ämnet 

vatten, faktiskt över 300 där vatten 

nämns i en eller annan form. Vilket 

kanske inte är så överraskande då 

bibeln är skriven i en miljö där 

vatten inte varit en självklarhet på 

samma sätt som vi nordbor är vana 

vid. Dessutom så är det så att oav-

sett var vi befinner oss på vår pla-

net så har vi alla en relation till 

vatten. I Psaltaren 42.2  står det 

”Som hjorten längtar till bäckens 

vatten, så längtar jag till dig, o Gud.” Bibelns röster förbinder vattnet 

som törstsläckare, stilla vatten, vilda vatten, något att tvätta sig i, en 

brunn, moln med regnvatten, vattenkälla. Man skulle kunna säga att 

vatten sitter i ena änden av gungbrädan och solen sitter på motsatta 

änden och livet balanserar däremellan. Vattnet och solens ljus är två 

livsnödvändiga komponenter för att vi överhuvudtaget skall finnas till 

och fortsätta existera. Och samtidigt är det så att för båda elementen 

gäller att för mycket eller för lite kan få katastrofala följder oss. Insikten 

om detta i det stora sammanhanget är väldigt aktuell i klimatfrågorna 
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där bl.a. Greta Thunberg försöker få oss att välja rätt väg inför vår ge-

mensamma framtid. I det lilla sammanhanget kan vår hud bli bränd 

om vi inte skyddar den på solsemestern och kan i bästa fall resultera i 

en rosa flamingoinspirerad uppenbarelse. Likaså om vi inte närmar oss 

vattnet med respekt så kan det sätta vårt liv på spel väldigt fort.  Men 

vi skall inte leva våra liv med rädsla, vi skall leva våra liv med tacksam-

het för att vi får liv, för livets skull. Livet är till för att levas oavsett vad 

vi möter på vår resa. Att arbeta framåt, inte ge upp trots det som be-

gränsar oss är att vilja liv. Att känna att vi är trygga och är burna hjäl-

per oss när vi drabbas så hårt av livet att det är svårt att orka gå vi-

dare. När jag sitter i en båt eller flyter på vågorna och följer vågens rö-

relse är jag som mest sorglös. Tiden försvinner, jag befinner mig i en 

bubbla av harmoni där jag känner att jag är en del av skapelsen. Att 

jag är mitt i den att jag inte står utanför. 

Psaltaren 23 berättar om hur Gud tar hand om mig i livets alla skeden, 

han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten, 

han ger mig ny kraft. 

Tack vänner för den tid vi fått dela med er här på Cypern.  

Mats Svensson, kyrkoherde Skandinaviska kyrkan Ayia Napa 

Foto: Mats Svensson 
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 Harmoni och frid i havsdjupet 

Jag såg ett foto på Linda Håkansson när hon dök. Det såg verkligen ut 

som om hon njöt till fullo. Hon såg ut att ”trivas som fisken i vatten”. 

Jag bokade ett möte med Linda för jag ville prata med henne om vad 

vatten betyder för henne. 

- Vatten har en stor inverkan på mig. När jag dyker ner och omsluts av 

vattnet känner jag ett lugn. Viktlösheten under vattenytan gör att jag 

känner mig buren. Det är häftigt. Jag upplever en frihetskänsla och en 

fullständig närvaro, tiden står still, det är ”här och nu”. Problem för-

svinner och jag är i harmoni, säger Linda. 

Det har inte alltid varit så. I sin barndom var hon med om en händelse 

som kunde slutat riktigt olyckligt. Det var en dag vid havet då vågorna-

gick höga. Linda gick ut en bit från stranden. Plötsligt kommer en jätte-

våg och drar henne ner under vattnet. Där snurrar hon runt flera 

gånger, paniken kommer, hon vet inte vad som är upp eller ner. Till sist 

lyckas hon ta sig upp till ytan och in till land. Vid ett annat tillfälle hittar 

hon en person som drunknat. Havet blev något som hon upplevde som 

farligt och som hon hade stor respekt för. 

- När jag kom till Cypern träffade jag Youssef som arbetade som dykin-

struktör. Han ville lära mig att dyka. Han var en fantastisk person och 

som dykinstruktör ingav han trygghet och säkerhet. Jag var tvungen att 

släppa taget och lita på att det skulle bära. Vi dök många gånger och till 

sist hade han hjälpt mig att övervinna min rädsla, berättar Linda. 

Linda fortsätter: - Det var en så otroligt härlig känsla. Jag kände mig  

säker, trygg och lugn. Detta har påverkat mig på många sätt i mitt liv. 

Jag vet att jag kan klara saker som jag vid första tanken kan uppleva 

som svåra och knepiga. Att förstå detta har gjort mig starkare som  
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Foto: Georgiana Cretu  
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 person. Nu när jag själv har dykelever är det viktigt för mig att de  

känner sig trygga. Jag vill särskilt hjälpa de som känner oro och rädsla 

att övervinna den. Jag vet ju hur mycket det kan betyda för dem.  

Linda avslutar med att säga: - Att vara buren och omsluten av vatten är 

ju den miljö där vi börjar våra liv, i fostervattnet i vår mammas mage. 

Kanske det på något sätt hänger ihop med mina känslor av bekym-

merslöshet, frid och harmoni under vattnet.  
Text: Lena Andersson 

Linda Håkansson är fitnessinstruktören 

från Stockholm som kom till Cypern för 

15 år sedan. Det var längtan att se  

världen, att åka runt och jobba på olika 

platser, som drev henne. Sunwing hade 

anställt henne på Cypern under två 

veckor, sen skulle hon vidare till Kreta. 

En romans med Youssef som ledde till 

äktenskap och tre barn, många nya 

vänner, klimatet och den cypriotiska 

livsstilen gjorde att Linda blev kvar. 

Denna ö, omsluten av vatten, är hen-

nes hem. Förutom arbetet på Sunwing 

driver Linda en dykfirma, Lucky Divers. 
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Varför ska man döpas?  

Har du någon gång fått denna fråga eller är det kanske så att du är den 

som ställt just den här frågan? För 

något år sedan fick jag frågan från en 

av mina vänner. Jag tänkte efter en 

stund och sedan gav jag ett 

personligt svar. Jag berättade min 

historia och varför dopet är viktigt 

för mig. Att svara på det viset är 

något som alla vi som kristna kan 

och får göra. Vad du vet om ditt 

dop? Ta reda på saker genom att 

prata med dina föräldrar, släktingar 

och vänner. Om du inte vet vilken 

dag som är din dopdag kan du 

kontakta församlingen  där du döptes så hjälper de dig.  

Här är min historia och mina funderingar. När jag var sex veckor döptes 

jag i Vinbergs kyrka, strax utanför Falkenberg. Det var den 27 maj 1965 

på Kristi Himmelfärdsdag. Mina föräldrar var stolta och ville fira 

tillsammans med släkten och sina vänner att det fått ett tredje barn 

och denna gång en flicka, jag har två äldre bröder. Under dopet sjöngs 

psalmer och bads böner för just mig. De som var där ville ge mig en 

bra start i livet, de önskade och bad till Gud om att mitt liv skulle bli 

fint. Min morbror och hans fru hade fått uppdraget att bli mina 

faddrar. Efter dopet var det kalas. En av mina doppresenter har jag 

fortfarande kvar, ett guldhalsband med ett hjärta.  

Att mina föräldrar valde att döpa mig när jag var ett litet spädbarn har 

för mig blivit ett synligt tecken på deras kärlek och omsorg.  
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Dopets vatten 

Det finns många symboler som vi 

förknippar med dop: vatten, 

dopklänning, dopljus, dopfunt, duva, 

ängel med mera. Utav dessa är det en 

som måste finnas vid ett dop, vatten. 

Var man än döps använder prästen 

vatten: i kyrkan, i hemmet, i havet, i en 

sjö eller å.  

Vatten är en förutsättning för allt liv och 

det finns alltid med när nytt liv uppstår. 

Ett foster utvecklas omslutet av 

fostervatten. För att ett frö ska kunna gro och växa behövs vatten. I 

Bibelns allra första berättelse, skapelseberättelsen, finns vattnet med 

när världen blir till. Detta förstärker bilden av att allt levande behöver 

vatten.  

Mitt dop betyder detta för mig idag 

Varje gång någon döps säger prästen ”Hjälp NN att dag för dag leva i 

sitt dop.” Nu är det drygt 56 år sedan jag döptes och när jag funderar 

på vad dopet betyder för mig så är några saker tydliga. När Jesus levde 

betedde han sig på ett sätt mot andra som jag ser som en förebild. 

Han pratade mycket om kärlek och hur vi ska vara mot varandra. ”Du 

skall älska din nästa som dig själv” sa han. Innebörden i orden känner 

många av oss igen och vill leva efter. Att behandla och hjälpa andra 

som jag vill att de ska behandla och hjälpa mig. Älska dig själv handlar 

för mig om att se vilka talanger och gåvor jag fått och att erkänna mina 

brister. Detta är något som jag nog aldrig blir helt klar med och jag kan 

ändå älska mig själv. Att vara nyfiken och öppen mot det okända och 
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skaffa erfarenheter kring andra gör att 

jag växer som människa. När jag döptes 

lovade Jesus också att alltid vara med 

mig. När jag haft svåra perioder i mitt 

liv, så svåra att jag trott att jag inte orkar 

jag mer, då har mitt dop hjälpt mig. Det 

finns något som bär mig även i de 

mörkaste stunderna. För mig är detta 

bilden av en hand som bär mig så att jag 

inte kan ramla ända ner i avgrunden 

eller drunkna i djupet.  

Vattnet är för mig den symbol som starkast påminner mig om mitt 

dop. Det blir tydligt för mig när jag går en promenad i närheten av 

vatten, när jag lägger mig ner och 

lyssna på vågornas kluckande, när 

blåstens kraft tar tag i mig och jag 

känner droppar från havet som 

träffar mig, när jag lägger mig på 

marken en snöig dag och gör en 

snöängel eller när jag dyker ner i 

vattnet och känner hur det omsluter 

min kropp, tätt, tätt, tätt. Allt detta 

är för mig att leva och känna Guds 

närhet. Att stanna upp, se och känna 

allt det som bara finns. Insikten i att detta fantastiska inte är något 

som vi människor skapat utan något som bara ges till mig ger mig lugn 

och glädje. Dopets vatten ger mig trygghet och inspiration i livet.  

En gång döpt gäller för hela livet. Gud tar inte bort sina löften och sin 

kallelse. Gud tror och litar på dig.  
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Tredje versen i psalm 814 är en av mina favoriter.  

”Här vid stranden nära vattnet talar Du till oss idag. Här vid stranden 

nära vattnet är mitt svar: Se här är jag. Här får jag vila och Du finns 

här mitt i livets kamp och strid. Här får jag vila och Du finns här med 

Din nåd för varje tid.” 

Jag döptes när jag var väldigt liten. En del tror att bara barn kan döpas. 

Så är det inte, åldern har ingen som helst betydelse. Det är aldrig för 

sent att bli döpt. 

Det finns så många olika svar på frågan ”Varför ska vi låta döpa vårt 

barn?”. Vad hade du svarat om du fått frågan? 

Lena Andersson, diakoniassistent på Cypern och en av alla döpta 

Ps. Vill du läsa mer om dop så kolla på www.dopsajten.se 

Foto: Lena Andersson  
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På grund av pandemin sänder Svenska kyrkan inte ut några semester-

vikarierande präster i sommar. Detta medför att församlingen stänger 

under juli och augusti.  

Engelsk gudstjänst med Anglikanska kyrkan, Christ Church 

Våra Anglikanska vänner har gudstjänst här på Skandinaviska kyrkan i 

Ayia Napa varje söndag kl 10.30. Dom hälsar alla välkomna till dessa. 

Någon från vårt kyrkoråd kommer att delta de flesta gånger.  

Morgonböner och gudstjänster från Svenska kyrkan i utlandet 

Om du önskar att delta på digitala morgonböner (måndag-fredag kl. 

08.30 svensk tid) och gudstjänster (söndag kl. 11.00 svenska tid) från 

en utlandskyrka hittar du de på denna sida: https://

www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-

utlandskyrkan 

https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan
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Själavård/enskilt samtal  

Anglikansk präst i Ayia Napa 

Önskar du att samtala med präst i Ayia Napa, när kyrkan har sommar-

stängt, finns det möjlighet för dig att ringa Reverend Pastor Martin 

Phillips-Last, präst i Anglikanska kyrkan, på 99 37 65 51. Han pratar 

engelska.  

Svensk präst i Grekland 

Kyrkoherde Björn Kling på Svenska kyrkan i Grekland finns tillgänglig på 

telefon. Du når honom på +30 6 946 072 428. 

Annan utsänd präst eller diakon 

Önskar du samtala med annan utsänd svensk präst eller diakon ska du 

kontakta dem via mail, måndag till fredag kl.10-12. Ni kommer då 

överens om tid för samtal. 

1/7–31/7 Mobil präst Europa Ingela Älvskog, ingela.alvskog@svenskakyrkan.se 

13/7–31/8 Mobil diakon Europa Maja Inde, maja.inde@svenskakyrkan.se 

1/8–31/8 Präst Oslo/New York Fabian Åström,  

fabian.astrom@svenskakyrkan.se 

Ett kärt återseende! 

I september välkomnar 
vi prästen Thomas och 

diakonen Katharina 
Nordin tillbaka till oss.  

Foto: Paula Yiannou  
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