Utan dem skulle
kyrkan stanna!
Volontärerna
har en
nyckelroll.
s 4–5

Nya vägmärken

I Markusevangeliet
hittar Erik några
centrala meningar, som
Ny bok på bokbordet! Författare
formulerar ett budskap
är Johan Blix, till nyligen
att tro på och sprida.
tf. kyrkoherde i församlingen.
s7
JAG & GUD s 12
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Följ med oss på
församlingsläger!
s3
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I en kall och kylig värld fryser
den som jämt står still. Men
ett folk på pilgrimsfärd hinner
s 10
aldrig stelna till....
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Gott om symboler
när vi firar påsk
s 6–7

LEDARE

MUSIKAL

Brännkyrka är en
framtidsförsamling
Hej, jag är er nya kyrkoherde. När
jag fotograferades framför Brännkyrka
kyrka i förra Brännkyrkabladet hade jag
inte börjat min tjänst ännu. Nu är jag på
plats. Det är jätteroligt och spännande.
Nu är det viktigt att lära känna församlingen. Många stimulerande möten och
nya frågor att ta tag i.
Den 18 februari var det högtidlig
kyrkoherdemottagning med biskopen i
Brännkyrka kyrka. Det var en varm och
trevlig mottagning. Många kom. Pompa
och ståt, fina bibelcitat och tal, vacker musik, svävande ballonger, god förtäring, bra
servering och en mycket god stämning.
Jag känner mig verkligen välkomnad.
Jag är gammal arkeolog och bär på ett
historieintresse. Går gärna på museum.
Jag har grävt runtom i Mälardalen samt
i västra Norge. Var med och hittade
Olof Skötkonungs första myntverkstad
i Sigtuna från slutet av vikingatiden.
En period pysslade jag med repliker
av vikingaskepp. Var med och seglade,
rodde och släpade ett vikingaskepp
genom Östeuropa till Miklagård/Konstantinopel, dagens Istanbul. Det var på
järnridåns tid och Sovjet släppte inte in
oss. Vad gör man då? Jo, man tar vägen
över Karpaterna istället.
Friluftsliv och särskilt skidåkning
intresserar mig. Påstår inte att jag är
sportig i dagsläget, men jag tycker om
att åka skidor både utför och på längden.
Besöker gärna våra fantastiska fjäll både
sommar- och vintertid. Långfärdsskridskoåkning, båtar, skärgård och hav är
också härligt.
Jag är också intresserad av matlagning. Gillar omväxling. Någon favoriträtt
kan jag inte peka ut, men skaldjur är
ju fantastiskt. Flodkräftor kokta med
krondill är ljuvligt. Är också svag för det
asiatiska köket. Lyssnar gärna på musik
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när jag lagar mat. Är allätare både vad
gäller mat och musik. Omväxling förnöjer, som sagt.
Om jag ska försöka beskriva mig som
person är jag nog ganska helhjärtad. Jag
vill mycket och ger mig gärna in i saker
och ting med hull och hår. Jag tycker
också det är viktigt med kulturarv och
traditioner, men samtidigt är det viktigt att inte stelna till utan våga tänka
nytt. Kyrkan ska inte vara sluten, utan
öppen och utåtriktad. Hade Gud velat
skapa en oföränderlig planet hade Gud
skapat just det.
I Brännkyrka församling har vi två
vackra kyrkor. Brännkyrka kyrka har
anor från medeltiden. Brännkyrka var
en sörmländsk socken som omfattade
en stor del av södra stor-Stockholm.
Här ligger fullt med gamla herrgårdar
insprängda i bebyggelsen. I takt med
att förorter byggdes avknoppades och
startades nya församlingar upp, och vår
församling krympte till ytan.
I Fruängens centrum har vi Vårfrukyrkan. Vacker, modern och funktionell. Där har vi många verksamheter
och aktiviteter. I Brännkyrka församling
möter man många duktiga och engagerade människor. Här finns personal,
förtroendevalda, kyrkvärdar, volontärer,
körsångare, barn, konfirmander, ungdomar, vuxna och så vidare. Ingen nämnd
och ingen glömd.
Vi har alla förutsättningar att utveckla
och bygga vidare på Guds rike på jorden.
Vi är Brännkyrka församling, vi är en
del av Stockholms stift, Svenska kyrkan,
evangelisk-lutherska familjen och den
världsvida kristna kyrkan. Brännkyrka
är en framtidsförsamling.
Magnus Hellström

TIPS!

Fira
gudstjänst!
Gudstjänsten
är kärnan i
församlingens liv. Ibland
är vi många,
ibland är vi
få. Vi vill
gärna vara
många, så att
psalmsången
nästan lyfter
kyrktaket.
Har du
aldrig varit
med förut?
Testa gärna i
så fall!
Kommer
du nästan
varje söndag? Då ses
vi snart igen!
På söndagar firar vi
mässa i båda
våra kyrkor,
i Brännkyrka kyrka
klockan 11, i
Vårfrukyrkan
klockan 16.
Kyrkkaffe
efteråt.
Andra
gudstjänster
är morgonmässa 8.30
på tisdagar i
Brännkyrka
kyrka, och
kvällsmässa
i Vårfrukyrkan onsdagar
klockan 18.
Välkommen!

KYRKOHERDE

VI FINNS PÅ
BESÖKSADRESSER
Brännkyrka kyrka och församlingsexpedition
Götalandsvägen 189–191, Älvsjö
besökstid må–fr 9.00–15.00 med
LUNCHSTÄNGT 11.30–12.30.
Vårfrukyrkan med församlingslokaler
Fruängens kyrkogata 1–7, Fruängen C.
För kontaktuppgifter till alla medarbetare se www.brannkyrka.org

Hur var det för
djuren på arken?
Vad tänkte Noa när Gud talade till honom, eller när vattnet började strömma
ner? Hur kändes det att guppa omkring
ensam på ett evigt hav? Och hur fick
han kraft att börja om på nytt? Och
vad i all världen tänkte djuren?
Församlingens drygt 50 körbarn
jobbar som bäst med att repetera in
musikalen ”Båt på torra land” av Jakob
Skarrie. Missa inte den!
Musikalen framförs i Brännkyrka
kyrka tisdag 17 april 18.00 & i Vårfrukyrkan söndag 22 april 16.00.
Vi säljer inga biljetter eftersom
detta samtidigt är en gudstjänst, dit
alla är välkomna. Enda begränsningen
är kyrkornas storlek. Så ett hett tips är
att komma i god tid för att vara säker
på en plats! 		
KM

En alldeles
egen helg
Tänk att få bara vara
utan krav, samtala om det som är viktigt, och vara i tystnad. Följ med på
retreat i ignatiansk anda!
Marielunds stiftsgård på Ekerö.
27–29 april, fredag 17.00 till söndag
15.00. Transport med lokaltrafik eller
egen bil. Avgift 1 000 kronor. I avgiften ingår mat och enkelrum. Begränsat
antal platser. Vänder sig till församlingsmedlemmar i första hand, i mån
av plats övriga intresserade.
Anmälan/info: Ann-Christine Janson,
ann-christine.janson@svenskakyrkan.se,
08-447 11 30.
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Lägergemenskap för alla åldrar
I Kristi himmelsfärdshelgen är det dags igen. Äntligen församlingsläger!
Många som till vardags finns i församlingsgemenskapen här hemma byter
miljö och lär känna både bekanta och andra på ett nytt och fördjupat sätt.
Lägret bjuder på tre dagar i härlig natur med möjlighet till både gemenskap och avskildhet, vila och aktivitet.
Förra året fylldes lägret till sista plats. Den yngsta deltagaren var bara ett par
veckor gammal, den äldsta 80+. Från morgon till kväll möttes vi i gemensamma måltider, pyssel och handarbete, andakter, psalmsångsstunder, kanotpaddling, korvgrillning, spa för själen, bastubad, brännboll, snabba dopp i sjön… bland
mycket annat. Lägret erbjöd allt från stilla morgnar med fågelkvitter till sena
samtal i soffhörnan.
– Lägergemenskapen är för mig ett förverkligande av vår vision, hur kyrkan
kan vara också på hemmaplan – alla åldrar tillsammans och ingen är utanför!
Så säger Ann-Christine Janson, präst i församlingen. Hon var med förra året
och kommer att åka i år igen. Ytterligare ett tiotal anställda, ur flera olika personalkategorier, kommer att följa med.
En gemensam lägerupplevelse kan bli ett minne för livet. Men läger kanske
inte passar alla. Därför påminner vi om att församlingsgemenskapen alltid finns
och växer här hemma i våra kyrkor, året runt och varje dag. Vi bygger relationer
och vi bygger sammanhang. Välkommen att vara med!
Kari Malmström

Här finns verkligen gemenskap för alla åldrar!

församlingsläger 2018
För församlingsmedlemmar i alla åldrar! Vi umgås, leker
och lär känna varandra i vacker miljö. Dagarna kommer att
fyllas av aktiviteter för alla åldrar men också ge utrymme
för bad, sol och vila.
När? 9–12 maj (avfärd onsdag eftermiddag,
hemkomst lördag kväll).
Var? Vårdnäs Stiftsgård, cirka 30 kilometer söder
om Linköping utmed Kinda kanal.
Åka dit? Gemensam transport med buss från och till
Brännkyrka församlingshem samt Vårfrukyrkan.
Avgift? 300 kronor per person över 18 år.
Önskas enkelrum är avgiften 500 kronor.
Lägerkatten hjälper till och Gudspärlan är i centrum i söndagens mässa.

Anmälan?
www.brannkyrka.org/forsamlingslager eller kom till någon
av kyrkorna och hämta folder med anmälningstalong.
VIKTIG INFORMATION! Eftersom församlingslägret är
populärt finns det risk för kö. Vill fler åka än vad vi har
platser för så gäller följande: I första hand erbjuds plats till
dig (med familj i förekommande fall) som är församlingsbo
eller aktiv i församlingen, samt medlem i Svenska kyrkan.
Här gäller anmälningsdatum vid kö. Övriga är välkomna i
mån av plats. På anmälningsformuläret/talongen framgår
tydligt vilka uppgifter du behöver fylla
Kontakta
i. OBS!Helena
Anmälan
Holmlund
måste vara fullständigt ifylld för attför
vara
provsjungning.
giltig.
Sångare
i alla stämmor är välkomna.
Tidigare körvana ett plus.
helena.holmlund@svenskakyrkan.se, 08-447 11 06.

tror du att
brännkyrka
kyrkokör är
något för dig?

Sista anmälningsdag:

BILDERNA ÄR FRÅN FÖRRA ÅRETS LÄGER. FOTO: KARIN VERGARA, ELLEN SCHELIN & KARI MALMSTRÖM
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VOLONTÄR

Därför är
jag volontär

”Som volontär ger
man något både till
sig själv och sina
medvandrare.”

”Jag vill på mitt sätt
bidra i ett meningsfullt sammanhang,
där människor kan
finna vägar till
Gud i sina liv.”

Yvone, 79, leder samtalsgrupper, hjälper till vid
andakter på äldreboenden,
är aktiv i Fredsgruppen.

”Efter min konfirmation blev jag sugen
på ungdomsledarutbildningen, och förväntansfull på vart det
skulle kunna leda mig.”

”Jag tycker att det
är kul att göra något
för andra, och se
deras glädje över
det man fixar.”

Nora, 17, ungdomsledare,
styrelsemedlem i Svenska
Kyrkans Unga Brännkyrka, går
just nu en globalledarutbildning på stiftet.

Staffan, 33, började som
ungdomsledare, fortbildar
sig nu för att leda pilgrimsvandringar.

”Jag får möjlighet att
dela min tro och mina
tankar om tro med
andra. Och rycka in
där det behövs!”

Kenneth, 67, medvandrare
i katukumenatet, är med på
nyårsfest, midsommar,
församlingsläger,
med mera.

Anne, 67, leder retreater och
fördjupande söndagssamtal.

”Det ger mig frid i
sinnet att få vara
till hjälp. Och jag
lär mig saker!”
Lenni, 66, ordnar delare
till Sinnesromässorna i Vårfrukyrkan, är volontär
på nyårsfesten,
bland annat.

”Jag vill få alla som
kommer till oss i
kyrkan att känna sig
välkomna och sedda,
ta hand om dem.”

?
Kanske är det DU!

4
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Anna, 50, gudstjänstvärd och
”kaffekokare”, hjälper till vid
filmvisning, Fredsgruppens
basar, nyårsfesten... är
med lite överallt, och
ganska mycket!

Hör av dig till volontärsamordnarna
Lovisa Oscarson, 08-447 11 05,
lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se
eller Ingemar Cederlund, 08-447 11 23,
ingemar.cederlund@svenskakyrkan.se
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VOLONTÄR

De är församlingens
eldsjälar och möjliggörare
I Brännkyrka församling myllrar det av liv och aktiviteter, året runt. Caféer och öppna mötesplatser,
fördjupande samtalsgrupper, gudstjänstliv, närvaro
på äldreboenden, stora happenings som midsommarfirande. Bland mycket annat. Volontärerna har en
viktig nyckelroll i att allt detta går att genomföra.

E
Just nu
söker vi
volontärer till
söndagsskolan!

K
O
N
T
A
K
T

Söndagsskolan ska
nystarta i
Brännkyrka
kyrka och
pågå samtidigt som
och integrerat med
söndagens
gudstjänst
klockan 11.
Du ska tycka
om att prata
med, berätta
för och skapa tillsammans med
barn. Du är
bekväm med
att vara i
kyrkan och
tillsammans
med barnen
delta i gudstjänsten.

n volontär jobbar utan lön. Drivkraften är en annan. Ofta engagemang, gemenskap och en vilja att bidra.
En ganska vanlig ingång till ett volontärsuppdrag är att en alldeles vanlig
församlingsmedlem vill dela med sig av
något – sin specifika kunskap eller kompetens, eller goda idé – och dessutom
sin tid. Resultatet kan bli en samtalsgrupp, en studiecirkel, datorspelhelger
eller stickcafé. Ibland i tät samverkan
med församlingens personal, ibland
helt självständigt, men alltid i församlingens hägn.
Lovisa Oscarson och Ingemar Cederlund är samordnare för Brännkyrka
församlings volontärarbete. Båda är
församlingspedagoger, Lovisa jobbar
mest med ungdomar, Ingemar har fokus
på vuxna och äldre. Förutom att hålla
löpande kontakt med befintliga volontärer tar de emot och lotsar in nya. Arbetet bedrivs strukturerat utifrån den
volontärpolicy som kyrkorådet antagit.
Hur ser de på volontärernas roll?
– De är en förutsättning för att vi
ska kunna göra ett bra arbete för församlingen, säger Ingemar. Folk ställer
upp, delar sitt intresse, leder samtal, tar
ansvar… Det finns inte en chans att vi
skulle kunna fixa allt detta själva som
anställda, och det skulle heller inte bli
samma sak.
Till volontärerna räknas även ungdomsledarna, där de allra flesta rekryterats ur leden av tidigare konfirmander. Men det finns exempel på att äldre
tonåringar aktivt sökt upp församlingen
och erbjudit sig att bli ledare, utan att
ha en tidigare koppling.
För att bli ungdomsledare går man
församlingens ledarutbildning, som tar
ett år av regelbundna träffar med tydligt
innehåll och syfte. Här lär man sig allt
från hur gruppdynamik fungerar till hur
man leder en andakt.
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Ett glatt gäng på julfesten i december förra året. Som volontär gör man
inte bara en insats för andra, man blir också del av en fin gemenskap.
– Ungdomsledarna är guld värda, understryker Lovisa. Ingen konfirmandgrupp skulle fungera utan dem. De ser,
hör och märker sådant som vi anställda
missar. De är yngre än vi, har mycket
lättare att närma sig konfirmanderna.
För relationsbyggandet och gruppgemenskapen är de ovärderliga!
På ungdomssidan är det tydligt hur
man växer med uppdraget, men församlingens tanke är att samma växande ska
vara möjligt också för de mer seniora
volontärerna.
– Det är inte meningen att alla ska
komma in som ”kaffekokare”, och sedan är det bra med det, säger Ingemar.
Vi vill ge var och en möjlighet att tas i
anspråk och utveckla sin potential.
Det är dock ett givande och ett tagande. Behovet måste finnas likaväl
som önskan att bidra. Därför är strukturen viktig. Den som är intresserad
kan ta kontakt, med Ingemar, Lovisa
eller någon annan i personalen. Sedan
ses man för ett samtal för att ta reda på
vad personen vill och stämma av med de
behov som finns i församlingen.
Som samordnare har Ingemar och Lovisa långtifrån vardaglig kontakt med
alla volontärer, som ju finns lite varstans ute i församlingens verksamhet.
Men de håller en övergripande ordning
på vilka uppgifter volontärerna har, och
har individuella uppföljningssamtal
årligen. När ett engagemang avslutas

dokumenteras det. Syftet är att skapa
tydlighet åt alla håll.
– Vi jobbar just nu med att formulera
tydligare uppdragsbeskrivningar, säger
Lovisa. Det är bra för alla parter att veta
vad som förväntas.
Det handlar helt enkelt om att ha
koll på helheten och säkerställa volontärernas status i församlingsarbetet.
Exempel på struktur och koll är att den
volontär som ska arbeta i barnverksamhet måste lämna in ett intyg från belastningsregistret, och att församlingen
har medel avsatta till kostnadsfri fortbildning för volontärer i vissa uppdrag.
Oj, vad stort det verkar! Vad gör den
som bara vill ställa upp lite?
Ingemar skrattar.
– Det kan låta som att man måste gå
in i ett veckovis åtagande, med en massa
dokumentation, men så är det inte alls!
Vi har midsommarfirandet, nyårsfesten
och allhelgonahelgen, för att ta några
exempel. Då behövs hur många händer
och fötter som helst! Hör bara av dig om
du vill hjälpa till.
Några gånger per termin ordnas
volontärträffar, och julfesten är vid det
här laget en tradition. Hit inbjuds alla
som gjort en insats under året – till
exempel vid midsommarfirandet. För
varje år blir festdeltagarna fler och fler,
och åldersspannet allt större. Vid festen
senast var den yngsta volontären 16 år
och den äldsta en bra bit över 80!
Kari Malmström
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PÅSK

I påsken räddas vi till livet
Att kärleken och livet segrar över hat
och ondska är centralt i kristen tro.
Påsken handlar om just det. Här
delar Johan Blix några tankar.

S

nart är det påsk. Vi firar påsk till minne av Jesu uppståndelse från döden.
Men det är endast ett exempel på ett av
kristendomens viktigaste trosinnehåll.
Att döden inte är världens starkaste
makt – utan livet. Att hatet inte är alls
så starkt som kärleken. Att våren alltid
besegrar vintern. ”Likt vårdagssol ur
morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och
död” (Sv ps 198).
Kristen uppståndelsetro är ett trots.
Hur världen än ser ut och vad jag än har
varit med om så säger jag trotsigt, mot
alla förnuftiga förståsigpåare : ”Jag tror
på kärlekens seger, till sist”. ”Ondskan
skall stå, fängslad i vrå. Allting kan himmelen omskapa så” (Sv ps 269 v 5 – läs
gärna hela psalmen). Himmelen är här
ett annat ord för Gud eller för kärleken.
Även judarna firar påsk. Jesus som var
jude firade påsk tillsammans med sina
lärjungar på den första skärtorsdagen.
Det var då han instiftade nattvarden. De
samlades för att fira den judiska påsken,
till minnet av uttåget ur Egypten.
Vårt ord påsk är nära släkt med det
hebreiska ordet ”pésach” – som betyder passera, gå förbi eller skona. Innan
uttåget ur Egypten drabbades landet på
olika sätt av hemska plågor. Men Israeliterna (Gudskämparna) blev tillsagda
att stryka blod på dörrposterna – och då
skulle dödsängeln ”gå förbi”, passera,
och de som var inne i huset överleva.
Betydelsen av vårt ord påsk har att göra
med att bli räddad till livet.

Den första kristna påsken, när Jesus
fördjupade påskfirandets innebörd till
att omfatta var och en av oss personligen, har skildrats i konsten. Mest
berömd är Leonardo da Vincis tavla
”Nattvarden” Men den fångar inte segerperspektivet utan stannar filmen i
ett speciellt ögonblick. Det är när Jesus
säger: ” En av er skall förråda mig”.
Och lärjungarna började fråga sig den
ene efter den andra ”Inte är det väl
jag?” (Luk 22: 23). De var alla så osäkra
på sin egen lojalitet att de förstod att
de, var och en av dem, kunde vara förrädaren. Så är det väl också med oss?
När man frågar folk varför vi firar påsk
i kyrkan så blir svaret ibland att det
handlar om Jesu lidande och död. Inget
kan vara felaktigare! Mel Gibson gjorde
filmen ”Passion of Christ” – jag såg den
och tycker fortfarande att han missuppfattat huvudpoängen. Filmen var förfärlig. Lidandet är aldrig eftersträvansvärt
eller gott – lika lite som döden.
Men långfredagen är ändå viktig,
därför att vi alla har våra långfredagar
och vårt eget lidande. Jag mitt och du
ditt. Livet är verkligen inte en dans på
rosor, utan ofta ganska besvärligt och arbetsamt att stå ut med. På långfredagen
får vi sällskap i vårt lidande med Jesus.
Med Gud själv och med alla som lider.
Men det är påskdagen som är huvudpoängen. Uppståndelsen. Livets seger. Den tomma graven! Och ängelns
budskap till kvinnorna som kom till
den tomma graven: ”Var inte rädda!”.
Rädsla hindrar oss ofta från att leva fullt
ut och föder aggressivitet. Söndagen är
den kristna helgdagen – därför att Jesus
uppstod på söndagen. Vi längtar alla efter våra uppståndelser i livet, små och
stora livssegrar. Kärlekssegrar.

En del kristna säger att påsken är vår
viktigaste högtid, jag håller inte riktigt
med. Julen är viktigare, eftersom den
handlar om Jesu, och vår egen, födelse.
Den som inte föds kan ju inte leva, lida,
älska, dö och uppstå. Men ändå, att bara
födas är knappast någon mening med.
Livet måste ha ett innehåll också. Vi föds
till relationer och till kärlek. Allt annat
är smått i förhållande till detta. Och
hela påskdramat – passionshistorien
och påskdagsevengeliet – innehåller
det mesta av livets komplexitet, lidande
och underbara ögonblick. Vishet också.
Om Jesus verkligen blev levande igen,
efter att ha dött på riktigt?
Du kan endast själv svara i ditt hjärta, vad du tror om den saken. Och kanske
blir svaret olika olika dagar ? Och endast
du själv kan svara på om det har någon
betydelse för dig och i så fall vilken?
Något hände, den saken är alldeles
klar för mig. Något livsavgörande för
många människor. Men påskbudskapet
handlar inte endast om din och min
själ eller våra hjärtan, även om detta
är stort och viktigt. Livets seger. Det
godas seger gäller hela skapelsen. Alla
människor oavsett ras, religion, utseende eller sexuell läggning. Dessutom
lika mycket för bergen, floderna, träden
maskarna, fiskarna, fåglarna och alla
andra djur.
Varje morgon, som du och jag vaknar och har förmåga att gå ur sängen,
kanske helst för egen maskin, och inte
lider så mycket av sorg, ångest eller fysisk smärta. Varje sådan morgon kan vi
säga: ”Glad påsk” – nu har dödsängeln
passerat igen utan att slå till.
Johan Blix

PÅSK

BOKSLÄPP & RELEASEPARTY

Många känslor ryms
i Johan Blix nya bok

Nya
vägmär
ken

I
Påskkycklingen
– är den kristen?
Ägg har i många kulturer ansetts
som heliga. Alltings ursprung enligt
Kalevala. Kronos smidde ett ägg varur
Eros föddes. Platon har yttrat att
äggets form är en motsvarighet till
oändligheten.
Det är ett vanligt tema i världens
sagor att gudar och heroer stiger
fram ur ett ägg.
Äggätandet i påsken har att göra
med att äggproduktionen förr var
stor på våren, men man fick inte äta
ägg under fastan. De sparades till
påsken.
Också i den kyrkliga konsten har
ägget funnits med. Som en symbol
för livet och det krossade äggskalet som en symbol för befrielse och
uppståndelsen. Påskkycklingen, som
sitter i det brustna äggskalet, är alltså
möjlig som en symbol för Jesus som
just har uppstått.
Annars liknar Jesus oss människor
vid kycklingar när han säger: ”hur ofta
har jag inte velat samla dina barn, som
hönan samlar sina kycklingar under
vingarna.” (Luk 13:34). Inspirerad av
detta Jesuscitat skrev Lina Sandell
psalmen ”Bred dina vida vingar, o Jesus över mig... ”(Sv.ps 190).
Om påskkycklingen är kristen?
Det kan den absolut vara om vi vill ha
det så.			
JB

?

”Nya vägmärken” har Johan Blix samlat texter där han
samtalar med Gud, världen och sig själv, ibland poetiskt,
ibland kritiskt, ibland resonerande. Den äldsta texten är skriven 1969 och den senaste 2017. I sitt förord säger Johan att
han önskar att du som läser hans bok ”något kan fördjupas i
din förundran över livets och tillvarons mysterium”.
Johan Blix var under 16 månader tillförordnad kyrkoherde
här i Brännkyrka. Manuset till ”Nya vägmärken” är en gåva
till församlingen – och nu har boken lämnat tryckpressarna
och finns till försäljning. Vi hoppas att boken finner många
läsare och ger en givande upplevelse.
”Nya vägmärken” kostar 150 kronor. Hela försäljningsintäkten tillfaller enligt Johans önskan i lika delar församlingens ungdomsverksamhet och diakoni.
KM

Releaseparty!

Jesus och lärjungarna samlas på
övervåningen i ett hus i Jerusalem för att fira pesach, det judiska
påskfirandet. Under denna måltid
instiftar han det vi känner igen
som nattvarden. Hur gjorde Jesus,
vad sa han? Vad betyder det?
Den judiska påskmåltiden är rik
på symbolik och alla rätter som
serveras har sin betydelse. Vill du
veta mer om både den judiska och
den kristna högtiden? Är du dessutom hungrig? Följ med på en resa
i tanke och smak.
På skärtorsdagen, 29 mars, bjuder vi på lammstek och andra godsaker i Mariasalen, Vårfrukyrkan,
klockan 17.00. Vi från församlingen
berättar om påskfirandet och den
första nattvarden, därefter firar
vi alla skärtorsdagsmässa i kyrkan.
OBLIGATORISK BINDANDE
ANMÄLAN TILL MÅLTIDEN:

Nicklas Fredlund, 08-447 11 94,
nicklas.fredlund@svenskakyrkan.se

Blix
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Onsdag 21 mars har du chansen att träffa
författaren och köpa ett signerat exemplar av
boken. Välkommen på releaseparty i Mariasalen, Vårfrukyrkan, 19.00, direkt efter
kvällsmässan. Vi bjuder på cider och bubbelvatten med matigt tilltugg.

Hur var det den allra
första skärtorsdagen?

Johan

”Nya vägmärken” finns till försäljning på våra bokbord. Pris 150
kronor, du kan betala kontant eller
swisha. Du kan också beställa boken
på brannkyrka.org/vagmarken
Då skickar vi den tillsammans
med en faktura. Portokostnad 25
kronor tillkommer.

För livets skull
– allsång med Per Harling
Afton mellan himmel och jord
Vårfrukyrkan torsdag 12 april 18.30.
Fri entré, från 17.30 fika 30:–
Per Harling är en av våra flitigaste och mest uppskattade psalmförfattare. Han finns representerad inte mindre
än 23 gånger i psalmboken, och ligger bakom moderna
klassiker som ”Du är helig, du är hel”, ”Vi reser ett tecken” och ”Innan natten kommer”. Genom översättningar till
svenska från originalspråk har vi dessutom Per Harling att
tacka för att vi får möjlighet att sjunga sånger som ”Må
din väg gå dig till mötes”.
Vid april månads Afton
mellan himmel och jord har
du möjlighet att både lyssna
och sjunga! Den här kvällen
berättar Per om några av
sina psalmers tillkomsthistoria och vi får sjunga dem
tillsammans med honom.
Komp: Kekke Waltersson.
Samarrangemang Brännkyrka församling och studieförbundet Sensus.
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Kyrkvärd i Brännkyrka kyrkorum. Ida Olander gillar sitt nya uppdrag.

FOTO: HÅKAN FLANK

Hon låter Gud leda
Ida Olander är sedan ett drygt halvår kyrkvärd i
Brännkyrka församling. Hennes glädje över att ha fått
uppdraget är uppenbar. Trott på Gud har hon gjort
sedan barnsben, men till kyrkan hittade hon först som
konfirmand i tonåren. Och inte blev hon fast då heller.
Livet tuffade på så där som det gör. Men nu, vid 34,
har Ida tänkt och känt sig för ordentligt. Hon har en
plan. Hon vill bli diakon.

H
8

on är verbal, varm och – glad! I ett
samtal med Ida finns det plats för skratt.
Liksom allvar när så krävs.
Först några hårda fakta. Ida är
sjuksköterska, jobbar på Sankt Göran,
är gift med Hans Kristian, har barnen
Edith, 7 år, och Ebbe, 4. De bor i Västertorp. Vid flytten för några år sedan
trodde Ida faktiskt att hon flyttade in i
Brännkyrka församling, och så var det
nog. Församlingsgränsen justerades vid
årsskiftet 2013–2014.
Just då var kyrkan inte i Idas fokus.
Men vi tar avspark i det där med tron,
som hon haft hela livet.
– Mormor var nyckeln till att jag fann

min tro – och min Gudsbild… att Gud är
din vän, alltid står vid din sida, du kan
tala med honom om allt…
Ida citerar en gammal frälsisdänga
som hon och mormor brukade lyssna
på, för att förklara Gudsbilden. Alla ord
minns hon inte längre, även om rytmen
sitter fint: ”Du kan lägga på Jesus din
börda, du kan tala med honom som
vän… nana nana nana… blir hörda…
nana nana… igen.”
Så kommer hon på att mormors
grammofonsamling nog finns kvar hos
något av mammas nio syskon. Det kan
vara värt att kolla upp!
Någon kyrkvana fick hon inte genom
mormor.
– Vi firade gudstjänst i hennes vardagsrum!
Ida är uppvuxen i Skärholmen, men
hela släkten är från Småland, och där
tillbringade hon alla skollov som barn.
Det var alltså där mormors vardagsrum
fanns.
Att konfirmeras var självklart för

Ida, som var konfirmand 98–99 i Skärholmens församling. Hon fick med sig
en del icke-troende kompisar till något
som blev en superbra konfagrupp alla
kategorier.
– Det är en av de bästa resor jag
gjort, understryker hon. Diskussioner,
samtal, om livet och döden, om sådant
man inte pratar om annars… det är
viktigt när man är sådär 14–15 år och
det mesta i livet är KAOS!
Efter konfirmationen var hon aktiv i
Skärholmens församling, som hjälpledare i barnkör, konfaledare, gick frivilligledarutbildning.
– Vi var ett gäng som var aktiva, och
vi fick vara det också! Vi fick utrymme
att dela, att ”predika”, vi togs i bruk och
tillvara, säger hon.
Och sedan kom livet och knackade
på och tog i anspråk. Flyttar och utbildningar och jobb, men ingen församlingsgemenskap. Ida gick till Allhelgonakyrkan på söder ibland, och sjöng då och då
i projektkören Mosaik. Det är många
Brännkyrkabladet • mars 2018
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i gudstjänsten är kanske inte bra, det
kan utvecklas. Provtänka måste man
få göra, i kyrkan också!
Ida som sjuksköterska ”Provtänka
jobbar för det mesta natt och måste man få
har alltså en hel del ledig tid göra, i kyrkan
under kontorstid. Hon har också!”
funderat kring att bli volontär, kanske på äldreboenden, och kanVAD GÖR
ske i söndagsskolan. Men – och här är
hon tydlig! – hon måste ju få hinna vila
EN KYRKoch återhämta sig också!

VÄRD?

Ett mycket städat pysselrum. Men här finns plats för all kreativitet: måla,
dra i garnändar, spela spel, vika papper... En oas för Ida och familjen.
som går kringelikrokiga vägar till en
identitet i Svenska kyrkan, så Ida är
knappast ensam.
– Min man är inte ens konfirmerad,
säger Ida. Men vi har ett mycket öppet
samtal hemma om religion och tro. Det
är lite svårt med barnen – om det är
något man själv har hittat, vill man ju
att ens barn ska få det också.
Hon fortsätter:
– Jag är mycket tydlig med att det
här tror jag, det finns andra som tror
på annat. Eller: ”Pappa tror också, men
inte lika mycket”. Vi brukar skämta om
att jag ska frälsa honom, eller också är
det ”meningen” att vi ska bolla.
Hemma i Västertorp har Idas familj
ett helt rum som de kallar ”kreativa
rummet eller ”pysselrummet”. Ibland
också ”genomgångsrummet”…
– Ibland ställer vi upp ett stort bord
och målar, ibland spelar vi tv-spel, och
ibland brädspel. Det är rörigt, harmoniskt och roligt.
Idas utstrålning är minst sagt harmonisk. Lugn och superstark. Är hon
stålkvinnan?
Nej.
– Jag har bränt ut mig ordentligt en
gång, så att jag inte visste var jag var,
berättar hon.
Orsaken? 2012 bytte hon jobb till
hemsjukvården, för att hon ”ville rädda
världen”, som hon själv formulerar det.
– Då är man vårdcentralens förlängda arm, kliver in som yrkesmänniska i
andra personers hem och gör de mest
privata och intima saker…
Ida ville så mycket men pallade inte.
Lite motvilligt medger hon att hon nog
är en sådan där högpresterande kvinna
som någonstans behöver sänka kraven
på sig själv. Hon hämtade sig snabbt
från sin första härdsmälta men var inte
immun när nästa slog till.
Brännkyrkabladet • mars 2018

– Våren 2016 fick jag ännu en rejäl
dipp, allt var jobbigt, jag kom knappt ur
sängen. Jag undrade verkligen om detta
var det som är meningen med livet?
Tanken på att bli diakon dök upp,
Ida läste platsannonser – vad var det
egentligen man sökte när man sökte
en diakon? Det fanns en formulering
om ”tilltufsade människor”, som hon
tog till sig.
– Det är ju människor jag vill arbeta
med! Gärna tilltufsade… Jag kan se mig
själv som någon som kokar soppa, delar
ut… Det har nog vuxit fram, jag visste
inte att det kan vara så ”praktiskt” att
vara diakon. Att Gud får verka genom
mig.
– För det är detta jag saknar i mitt
jobb idag, konstaterar Ida. Jag får inte
ens, i alla fall inte utåt och kommunicerat, ha Gud som ledstjärna i min
yrkesroll.
Så sökte hon till Svenska kyrkans
grundkurs och tänkte att detta är en
början. Kursen gavs på Hagabergs folkhögskola i Södertälje och bland kurskamraterna fanns Helena och Tania,
pedagoger från Brännkyrka församling.
Klick igen till Brännkyrka församling.
– Det var en fantastisk resa tillsammans med alla klasskamrater och med
mig själv. Jag insåg att jag behöver församlingserfarenhet, så jag kontaktade
dåvarande kyrkoherde Johan och sa att
jag skulle vilja bli kyrkvärd.
Hon tycker att teologi är intressant.
Vad man gör i gudstjänsten är intressant. Varför man står upp eller sitter
ner, vad man får läsa och inte, beroende
på om man är vigd eller lekman.
– Och vad kan man förändra? Jag har
haft den tanken i hela mitt liv, oavsett
vad det handlar om, att det som inte är
bra det måste man kunna förändra. Allt

Vem är hon mera? Intressen? Det
spontana svaret blir att hon är en tacksam människa, som hon kallar det. När
vi skrattar åt den slitna klyschan om det
halvfulla och halvtomma glaset ser Ida
bara glad ut över att bli förstådd. Hennes
är halvfullt, alltid.
– Jag är så väldigt tacksam för saker!
Jag kan tjata en hel del om det, och alla
i min omgivning orkar väl inte med
tjatet…
Hon gillar att träna, löptränar och
springer inte bara några utan många,
många, lopp per säsong.
– Jag kan vara otroligt tacksam för
min kropp, som låter mig göra detta. Att
Gud har skapat mig så här, stark, med
adrenalinet som pumpar – som gör att
jag mår så här bra!
Men backa bandet några år. Då ville
dottern födas för tidigt så Ida blev inlagd några veckor. Och då kände hon
tacksamhet över att bara få glassa och
slippa göra en massa saker!
– Jag har alltid sett det positiva, inte
det negativa, konstaterar hon.
Diakon? Ida har koll på vad som behöver kompletteras, i utbildning och i
antagning.
– Det är inte jag som bestämmer.
Gud kanske har en annan plan. Visst
ska man göra aktiva val men ändå lita
på att Gud lägger ut kursen. Livet pågår
ju hela tiden!
För Ida är friheten oerhört viktig.
Att säga ja eller säga nej. Till Gud, Jesus och tro.
– När jag sa på jobbet att jag skulle gå
Kyrkans grundkurs och sikta på att bli
diakon, då sa en av mina kolleger, som
är från Norrbotten, på sitt underbara
lulemål: ”Men du Ida, det har alltid varit
något sakralt över dig!”
Och så är det nog.
Kari Malmström

Kyrkvärdar
fanns redan
under forntiden och är det
äldsta kyrkliga
lekmannaämbetet.
Kyrkvärden är
just värd på
gudstjänsten
och har bland
annat uppgiften att se
till att besökare känner
sig välkomna
och delaktiga.
Andra uppgifter är att
läsa texter, ta
hand om kollekt. Kyrkvärden är också
en del av
kyrkans liturgi
och ofta hjälper kyrkvärdarna till vid
nattvardsutdelandet.
Det är
kyrkorådet
som utser
kyrkvärdarna
i formella beslut. Här i församlingen har
vi i dagsläget
13 kyrkvärdar, och nya
krafter är mer
än välkomna. Kontakta
kyrkoherde
Magnus Hellström om du
är intresserad!
MH
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PILGRIMSVANDRING

Ett avbrott i vardagen
för både kropp och själ
Att pilgrimsvandra är enkelt. Du bär med dig
det du behöver. Vägen är målet och tvärtom. Det handlar om att sätta den ena foten
framför den andra och i detta finna vila. Att
öppna sig för nya intryck, att frigöra tanke
och själ – och tillsammans med andra, i tystnad och i samtal. Här i Brännkyrka församling
inbjuder vi regelbundet till både kortare och
längre vandringar.

vecka. Man får utrymme att skala bort måsten,
plikter och krav.
Många upplever en stark frihetskänsla. Bra
skor, en ryggsäck med det nödvändiga, kanske en
vandringsstav – mer behövs inte. I Sverige finns
ett flertal etablerade pilgrimsvandringsleder, ofta
i storslagen natur. Mitt i Skapelsen vandrar vi
framåt, får tid för eftertanke, sökande och kanske
Gudsmöten.

I Sverige och Svenska kyrkan har pilgrimsintresset stadigt vuxit under de senaste decennierna. Detta enkla, att vandra tillsammans, svarar
helt tydligt mot nutida behov och nutida längtan.
Själva pilgrimstanken är gammal och delas av
många religioner och kulturer. Pilgrimsrörelsen har
sina rötter i medeltiden. Då var pilgrimsvandringen närmast en kristen folkrörelse. Man vandrade
till viktiga heliga platser för bön och bot. Även
idag vandrar och vallfärdar troende inom flera
religioner till heliga platser. Vår nutida svenska
pilgrimsrörelse är något annat.
Den moderna pilgrimen tilltalas av kombinationen av yttre och inre resa, i enkelhet och gemenskap. Man bryter upp från vardagens mönster, under några timmar, en dag, en helg eller en

Långt ifrån alla som pilgrimsvandrar vill beskriva sig som troende även om de flesta uttrycker
någon form av andlig längtan. Pilgrimsvandringen
har rum för alla, med eller utan formulerad tro.
Som psalmen säger: ”Ett folk på pilgrimsfärd
hinner aldrig sitta still.” (Sv ps 793). Ett folk på
pilgrimsfärd hinner kanske just därför – finna stillhet och ro. De första kristna kallade sig ”de som
följer vägen”. Här kan dagens pilgrimsrörelse lätt
haka i: Vi är på väg. Följ med!
Kari Malmström
Pilgrimsprästen och författaren Hans-Erik Lindström har formulerat sju nyckelord som sammanfattar pilgrimsvandringens innehåll:
Enkelhet • Långsamhet • Andlighet
Delande • Bekymmerslöshet • Frihet • Tystnad

Vandringar på gång i Brännkyrka församling
Helgvandring

Pilgrimsvandring i Åre

Dagsvandringar i vår

Vi vandrar i Uppsala med
omnejd. Fredag morgon
till söndag eftermiddag.
Gemensam resa från Älvsjö
med pendeltåg.
Avgift 600 kronor. I avgiften ingår mat samt enkel
logi i flerbäddsrum. Max 15
deltagare.
Anmälan senast 31
mars. Information/anmälan: Nicklas Fredlund, nicklas.fredlund@svenskakyrkan.se, 08-447 11 94.

Vi bor på vackra Hållandsgården och vandrar i
fjällvärldens karga skönhet under några sensommardagar. Resan består av fem dagsvandringar med ledare. Inkvartering på Hållandsgårdens
vandrarhemsdel i flerbäddsrum. Avresa med
morgontåget onsdag 29 augusti, hemkomst med
nattåg tidig måndag morgon 3 september. Vi äter
alla måltider på Hållandsgården, frånsett lunch
som vi tar med oss och äter ute i det fria. För att
få ut mesta möjliga av den här pilgrimsvandringen
är det en fördel om du är en van vandrare och har
god hälsa.
Avgift 2 800 kronor. I avgiften ingår boende,
mat, tågresa, guider och transporter. Enkelrumstillägg tillkommer för den som önskar eget rum.
Resan subventioneras av Brännkyrka församling.
Anmälan senast 20 april. Skulle det bli fler
anmälda än de platser vi bokat upp så kommer
medlemmar i Brännkyrka församling att prioriteras. Prioriterad kommer du också att bli om du inte
tidigare har deltagit i någon av våra fjällvandringar.
Information/anmälan: Nicklas Fredlund, nicklas.
fredlund@svenskakyrkan.se, 08-447 11 94.

Vi utgår från
utealtaret vid
Brännkyrka kyrka
med en inledande
gudstjänst/andakt och vandrar
till Fruängen.
Söndagarna 25
mars, 2 april,
13 maj och 3
juni. Start 13.00
i Brännkyrka,
kyrkkaffe 15.00 i
Fruängen. 16.00
firar vi mässa.
Ingen föranmälan
behövs, det är
bara att komma.

Uppsala 27–29 april

FOTO: JIM ELFSTRÖM/IKON
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Vi gör också en pilgrimsvandring längs Camino
Santiago 15–23 maj
Resan är fullbokad, men
möjlighet finns att ställa sig
på väntelista. Se brannkyrka.org/santiago

29 augusti-3 september

Mer pilgrimsinfo:
pilgrimscentrum.se
pilgrimisverige.se
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VÅRKRYSS

Brännkyrka krysset

De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med en pilgrimskrans (se nedan)

KORSORDSKONSTRUKTÖR: HANNA FREDHOLM

BILD: WIKIMEDIA COMMONS

HÖJER
TILL
SKYARNA

ROMERSKT
MYNT

FÖREMÅL
SYNFÖR
PUNKTER
OMÅTTLIG
OJÄMNA BEUNDRAN

LITURGISK FÄRG
I VÄNTAN
PÅ PÅSKEN
FÖR ATT
BESKRIVA
OMFATTNING

STADSJEEP

GRÖNOMRÅDE

STOR
BALJA

ÄR EN
PLANERAD
HANDLING

PLANRITNINGAR

I VENEDIG
FÖRE
EURO

TAR
SKROCKFULL I
I SKALA

PLACERADE
DÖRRHANDTAG

SÄTTA
BOLLEN
I SPEL
UPPREPAR
FÅR
BORDLAGD GÅNG PÅ
GÅNG
SAK

ÖVERTA

KONCEPT

HALVSLAG

MAXISINGEL

TÅGVIRKE

SAKNAR
MÅLLÖS
GENLJUDER

TILL MINNE AV
JESUS INTÅG
I JERUSALEM

INA SCOT
SÄREGEN
TYST
BIFALL

FRÅNSLAGEN
ANIARAFORMAT
BÖKAR
RUNT

VATTENDRAG

AKTIVITET
VID VAL
FYND
FÅR CUPVINNARE
MAYDAY
OMEDGÖRLIG

FÖRMODAR

I INBJUDAN

GÖRA
VERKAN

ORDBLINDHET

SOLOSÅNG
EST 1:6
ETT GOLV
AV

......

BLIR TILL
SMÄLTVATTEN

VISAR
FINKÄNSLIG

UPP 10:9
SOM
HONUNG

...

AVSLUTAS MED
STILLA VECKAN

ELEMENTÄR

ÄR
ISRAELS
STAMFÄDER

GREKISK
KÄRLEK

KRIGADE
MOT
SPARTA
UTMANING
FÖR
LÖPARE

GJUTS PÅ
VÅGORNA

GRÖNT
MINERAL

NÄR DET
ÅSKAR

JOHN DOE

YTMÅTT

BRUTEN

LIDER BEKYMRAD
MED PÅ
RESA
LAGER
HUNDSKALL
FINNS I
ASIEN

VIRA

KRING
KANT

AVFALL
OMFÅNGSRIKA
OPRÖVADE

PARABOL

KÄNNER
TILL

ROS
VARAR
BYGGBARA ETT MATERIAL
ÖGONBLICK

ÖRNGOTT

EFTER
LUNCH

BLI
VERKLIGHET

PRENUMERANTEN
PONTIUS SOM
DÖMDE JESUS
TILL DÖDEN

Pilgrimens krans är ett armband med sju olikfärgade
pärlor. Var och en symboliserar ett av pilgrimens
nyckelord. Föreningen Franciskusleden har tagit fram
armbandet, som levereras med ett litet häfte där
nyckelorden tolkas och förklaras.
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Skicka in senast 2 april till: FRISVAR, Brännkyrka
församling Svenska kyrkan, 20485625, 125 22 Älvsjö.
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Tack
till dig som är
medlem i Svenska kyrkan!
Du är viktig.
Din medlemsavgift gör det möjligt för oss att:
• Ge stöd och hjälp i enskilda samtal, familjerådgivning och
grupper för sörjande.
• Bedriva uppsökande diakoni och ha närvaro ute i samhället.
• Bjuda in till kvalificerad och uppskattad kyrkomusik, utan
entréavgift.
• Sköta om och hålla öppna två vackra och rofyllda kyrkorum.
• På öppna arenor bjuda in till gemenskap, samtal och fördjupning för alla åldrar.
• Högtidlighålla stora ögonblick i alla livets skeden.
... och mycket mer.
Vill du gå med i Svenska kyrkan är det enkelt. Gå in på
vår hemsida brannkyrka.org – klicka på ”Bli medlem”
längst upp till höger och följ instruktionerna.

JAG & GUD

”Därför att jag har
hört att Gud är död”
På Brännkyrka församlings Facebook-sida finns möjligheten att
betygsätta vår verksamhet på en
femgradig skala. En för oss okänd
recensent har demonstrativt satt en
etta och i en kommentar motiverat
sitt låga betyg med orden i rubriken.
Lite bryskt kan tyckas, men en viktig
underrättelse som tyder på omtänksamhet. Hen tänkte nog att vi
kanske ville veta.
De flesta inom kyrkan har dock
redan nåtts av uppgifterna om
Guds död. Formuleringen brukar
förknippas med den inflytelserike
1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche och föreställningen om att tron
på högre makter spelat ut sin roll i
det moderna samhället. Tankarna
går tillbaka till upplysningstidens
uppgörelse med kyrkan, och har
ungefär samma nyhetsvärde som
ångmaskinens förträfflighet.
Ändå får man som kristen ständigt höra att Gud inte finns. Från
släkt och familj. Från vänner och
ovänner. Från klasskamrater och
kollegor. Från illvilliga mobbare och
välvilliga föräldrar. Från ursinniga
nättroll och balanserade ledarskribenter. Och, från ens egen inre
tvivlare. Man tvingas därför hitta
grundliga argument för sin tro, och
programmerar sig själv att alltid
vara beredd att förklara. Att kalla sig
kristen är med andra ord en relativt
välinformerad hållning.
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Brännkyrkabladet delas ut till alla hushåll i församlingen, även till dem som undanbett sig reklam. Detta för att vi inte ska missa någon som verkligen vill
ha tidningen. Den delas alltså ut även till icke-medlemmar. Skulle du vara en av dem som inte är intresserad – bli inte arg på oss för att du ändå fått
tidningen. Lägg den bara i pappersåtervinningen!
Tack för visad förståelse.

Givet att man stöter på motstånd. Och det gör man ofta i världens mest sekulariserade land. Därför är det också till viss del tacksamt
att i rimlig mängd och form få sin
tro ifrågasatt. Där kyrkan – eller någon annan institution – har monopol på sanningen föds inskränkthet,
och kärnan i det kristna budskapet
grumlas. Kanske blir ett par obskyra

Erik Stenseke
webbredaktör
bibelverser om homosexualitet till
den grund varpå tron vilar. Kanske
ägnas all energi åt att motarbeta
kvinnliga präster. Tack vare kritiska röster pressas vi till att lämna
de osunda sidospåren, renodla och
fokusera på vad det hela egentligen
handlar om.
Bibeln består av ungefär tre miljoner bokstäver, 740 000 ord,
35 690 verser och 1 346 kapitel.
Den har skrivits av en mängd olika
författare under över tusen år, och
det kan i vissa avseenden vara svårt
att hitta en tydlig linje i det omfattande materialet. Men det finns
några meningar som faktiskt uttryckligen sammanfattar var fokus
bör ligga.
När Jesus får frågan om vilket
som är det viktigaste budet i Markusevangeliet 12:28 svarar han att
“Du skall älska Herren, din Gud, av
hela ditt hjärta, av hela din själ, av
hela ditt förstånd och av hela din
kraft.”
Sedan kommer detta: ”Du skall
älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.”
Där har vi ett fundament som alla
kristenhetens spretande åskådningar
bör vägas emot.
I tider när polariseringen ökar,
när grupper ställs mot varandra, och
godhet blivit ett skällsord har Jesus
uppmaning om att älska varandra
knappast spelat ut sin roll. Det moderna samhällets människor behöver villkorslös kärlek och försoning
lika mycket idag som på Friedrich
Nietzsches tid. Kalla mig gärna gammalmodig, men personligen tror jag
att ryktet om Guds död är betydligt
överdrivet!
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